
 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa da 

súa deputada Consuelo Martínez García e través do seu portavoz, ao abeiro do disposto 

no artigo 122 do Regulamento da Cámara, presenta a  a seguinte Proposición de lei de 

modificación da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galiza. 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Neste último ano 2013 temos asistido a todo un levantamento popular e cidadán contra 

determinados proxectos mineiros en particular e contra o modelo da megaminaría en 

xeral. O proceso que puidemos presenciar activou novas loitas, como a da comarca de 

Bergantiños, pero tamén reactivou e trouxo á palestra mediática outras en contra da 

explotación mineira salvaxe, nalgúns casos en importantes espazos naturais, e do 

abandono dos nosos montes (proxectos mineiros de A Fonsagrada, Xinzo de Limia, a 

protección da Serra do Galiñeiro...). 

 

Ademais, estas insurreccións non só trouxeron consigo mobilizacións e protestas. Tamén 

deron pé ao desenvolvemento do tecido asociativo no noso país, ao establecemento de 

vínculos entre comarcas e entre cidadáns do común e círculos científicos e culturais, á 

elaboración de propostas e modelos alternativos ao crecemento económico sen control 

que propugna a dereita tradicional, ao progreso científico e a mellora do coñecemento 

neste eido, etc.  

 

Entre os factores máis importantes que orixinaron esta marea humana contra a 

megaminaría contaminante no noso territorio está o incremento da concienciación social 

con respecto á cuestión medioambiental, inversamente proporcional á do Goberno 

galego, como amosou non aceitando a prohibición do uso de cianuro nas actividades 

extractivas. Neste salto cualitativo que se deu comprendeuse que, en contra do que di a 

Lei do 2008, a minaría non pode ser en ningún caso considerada sustentábel, dado que 

son actividades non perdurábeis no tempo pois a explotación do recurso supón o seu 

esgotamento; e que é necesario un uso alternativo dos nosos recursos naturais que sexa 

netamente sustentábel e socialmente admisíbel. 

 

Así, tendo en conta os graves e irreversíbeis danos que a minaría causa alí onde se 
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establece e de acordo, xa que logo, co criterio que seguiu o presidente Núñez para a 

paralización do proxecto de Corcoesto:  

 

- Non podemos tolerar unha lei de ordenación mineira que permita implantar unha 

explotación pasando por riba de informes ambientais negativos e dun proceso 

de contestación social tan obvio como o de Corcoesto simplemente por mor da 

designación arbitraria por parte dun Goberno de “interese público”. 

 

- Tampouco podemos deixar de lado nesta Proposición o status e a orientación 

que lle outorga a un hipotético Plan Sectorial de Actividades Extractivas. Non 

acreditamos que, debido ao seu carácter supramunicipal, un Plan que dá lugar a 

unha agresión medioambiental e social como a que representa unha mina poida 

pasar por riba do planeamento urbanístico dos concellos afectados sen un 

consenso previo con eles nin coa cidadanía a través dunha consulta aberta tras 

un procedemento público, transparente e vinculante.  

 

Por outra banda, como xa temos expresado previamente, é fundamental incluír nesta 

modificación a obrigatoriedade e urxencia da creación do Consello da Minaría como 

organismo de control e regulación de calquera actividade mineira desenvolvida en Galicia. 

Un Consello entre cuxos fins se atoparían propoñer medidas para o desenvolvemento 

dunha política mineira que reduza os seus impactos negativos nos eidos social e 

ambiental, emitir informes sobre as normas e as leis que regulan a actividade ou fiscalizar 

a calidade do emprego no sector axudaría non só a cumprir unha parte moi importante da 

lexislación vixente, senón tamén a vixiar os novos proxectos mineiros. E, por suposto, sen 

esquecernos do seguimento necesario para garantir a recuperación e restauración do 

territorio que as empresas mineiras deben realizar tras as súas actividades extractivas. 

 

Por iso, e tomando nota do expresado aquí e na rúa, dende Alternativa Galega de 

Esquerda presentamos, como corolario a este proceso e para pular polo modelo 

alternativo que nos está reclamando a inmensa maior parte da cidadanía, a seguinte 

Proposición de Lei de modificación da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da 

minaría de Galiza. 
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ARTIGO ÚNICO 

 

Modifícanse a exposición de motivos e os artigos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 

24, 25, 26, 28, 33, 41, 42, 43, 44, 54, 60, a disposición derradeira segunda e a 

denominación do Título V.  

 

  

Un. Modificación xeral da exposición de motivos, e modificación concreta do 

parágrafo 14º, pasando a ter a seguinte redacción: 

 

Supresión de toda a terminoloxía referida á “minaría sostible” ou “desenvolvemento 

sustentable” por “razoábel económica, social e ambientalmente”. 

 

Parágrafo 14: O título III establece o Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia 

como máximo instrumento de planificación da política mineira, co obxecto de establecer 

os principios e as directrices para a ordenación mineira de Galicia baseada en criterios de 

estabilidade económica a longo prazo, participación social, garantías de mantemento das 

condicións para a produción de alimentos e das actividades produtivas preexistentes e 

estabilidade dos ecosistemas, en particular da calidade ambiental, da auga e dos servizos 

ambientais. 

 

 

ARTICULADO 

 

Dous. Modifícase o seu artigo 1º, que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 1º.- Obxecto. 

 

Esta lei ten por obxecto o desenvolvemento do réxime xurídico das actividades mineiras 

en Galicia con garantías de seguridade para a saúde e para a vida das persoas, 

viabilidade económica empresarial, participación social e respecto ambiental e promove 

un aproveitamento racional compatible coa protección do medio ambiente. 
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Tres. Modifícase o seu artigo 3º, que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 3º.- Principios. 

 

Son principios que inspiran esta lei: 

 

a) A planificación mineira no marco da ordenación da economía e do territorio. 

 

b) A xestión dos recursos mineiros debe realizarse con criterios de estabilidade a longo 

prazo das economía locais, participación social e garantías de preservacións dos 

recursos produtivos preexistentes e respecto e garantías ambientais.  

 

c) A innovación tecnolóxica orientada á sustentabilidade ambiental, o control dos residuos, 

a redución dos impactos negativos para as economías locais e a valorización plena dos 

recursos mineiros e dos residuos xerados. 

 

d) A mellora das condicións de seguridade e saúde laborais. 

 

e) A colaboración e cooperación das diferentes administracións públicas. 

 

f) A participación na política mineira dos sectores sociais e económicos implicados, os 

cales integrarán activamente a dimensión da igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes. 

 

g) A diminución ao máximo dos impactos sociais e ambientais negativos das actividades 

mineiras.  

 

h) A restauración dos espazos afectados pola minaría tras a finalización das actividades 

da mesma. 

 

i) O respecto aos usos ambientais e tradicionais do solo, en especial aqueles adicados á 

actividade agrogandeira e á produción de alimentos. 
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Catro. Modifícase o seu artigo 4º, que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 4º.- O Consello da Xunta. 

  

Ao Consello da Xunta, como órgano superior de dirección e coordinación da política 

mineira da Comunidade Autónoma de Galicia, correspóndelle: 

 

a) Aprobar o Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia, así como as súas 

modificacións ou revisións, por proposta da consellaría competente en materia de 

minas. 

 

b) Garantir a coordinación dos distintos departamentos autonómicos con incidencia na 

minaría. 

 

c) Rexeitar, e en ningún caso xustificar o seu interese público o outorgamento de dereitos 

mineiros no caso de existencia de informes preceptivos desfavorables. 

 

d) Establecer as liñas de cooperación coas demais administracións públicas. 

 

e) Resolver sobre a prevalencia de utilidades públicas incompatibles cando se vexan 

afectadas competencias atribuídas a distintas consellarías. 

 

f) Aprobar a declaración de concellos mineiros. 

 

Cinco. Modifícase o seu artigo 5º, que queda redactado nos seguintes termos:  

 

Artigo 5º.- A consellaría competente en materia de minas. 

 

Corresponderalle á consellaría que teña atribuída a competencia en materia de minaría: 

 

a) Planificar e, no caso en que se considerar imprescindíbel para as necesidades propias 

da economía galega, promover a actividade mineira en Galicia, para o que elaborará o 

Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia e aqueloutros plans que sexan 

precisos para un desenvolvemento económico onde primen os criterios de 

preservación ambiental, participación social e defensa dos intereses económicos do 
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conxunto da sociedade galega. 

 

b) Outorgar as concesións, os permisos e as autorizacións, nos termos da lexislación 

básica estatal, necesarios para o desenvolvemento de actividades extractivas. 

 

c) Exercer as competencias relativas á seguridade mineira. 

 

d) Inspeccionar e facer un seguimento periódico do cumprimento das condicións técnicas, 

de seguridade e ambientais das actividades extractivas ou de calquera outra actividade 

que utilice técnicas mineiras, así como das obrigatorias labores de restauración e 

recuperación dos espazos afectados unha vez cesado a actividade. 

 

e) Impulsar a mellora das explotacións mineiras potenciando as súas competencias 

técnicas, medioambientais, comerciais e organizativas. 

 

f) Exercer a potestade sancionadora nos termos establecidos nesta lei. 

 

g) O desenvolvemento competitivo e sustentable do tecido empresarial mineiro galego. 

  

Seis. Modifícase o seu artigo 6º, que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 6º.- Creación e réxime xurídico. 

 

1. Crearase nun período inferior a 6 meses tras a publicación desta lei no DOG, o Consello 

da Minaría de Galicia como órgano colexiado de participación, consulta e 

asesoramento da administración competente en materia de minaría. 

 

2. O consello estará adscrito para os efectos administrativos á consellaría competente en 

materia de minaría. A organización e o réxime xurídico do consello, así como o 

carácter dos seus informes, determinaranse regulamentariamente garantindo: un 

funcionamento radicalmente transparente e democrático, reunións semestrais e a 

participación activa de todos os seus membros. 
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Sete. Modifícase o seu artigo 7º, que queda redactado nos seguintes termos: 

  

Artigo 7º.- Funcións. 

 

Correspóndenlle ao Consello da Minaría de Galicia as seguintes funcións: 

 

a) Emitir informe sobre os anteproxectos de lei, sobre os proxectos de regulamentos con 

incidencia na minaría e sobre o Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia. 

 

b) Asesorar sobre os plans e programas que a presidencia lle propoña en razón á 

importancia da súa incidencia sobre a minaría. 

 

c) Emitir informes e efectuar propostas en materia de minaría, por iniciativa propia. 

 

d) Propoñer medidas para un mellor desenvolvemento da política mineira. 

 

e) Impulsar a coordinación entre a iniciativa pública e privada en materia de minaría. 

 

f) Informar sobre cantos asuntos en materia mineira sexan sometidos á súa consideración 

pola consellaría competente en materia de minaría e as que regulamentariamente se 

lle atribúan. 

 

g) Coñecer da evolución do emprego no sector da minaría, das sancións firmes derivadas 

dos incumprimentos desta lei e das estatísticas de sinistrabilidade do sector e 

subsectores da minaría. 

 

h) Efectuar o seguimento do grao de cumprimento de todas as iniciativas encamiñadas a 

mellorar a calidade do emprego na minaría de Galicia, incrementar a seguridade 

laboral e impulsar a formación dos traballadores e das traballadoras do sector na nosa 

Comunidade. 

 

i) Ser informado anualmente respecto dos expedientes administrativos tramitados 

consonte o procedemento disposto no título IV desta lei. 

 

l) Todas aquelas funcións que lle sexan atribuídas por unha lei. 
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m) Atender obrigatoriamente as solicitudes de comparecencia perante o Consello da 

Minaría de Galiza de organizacións e movementos sociais afectados por proxectos 

mineiros pasados, presentes ou futuros. 

 

n) Informar, previa comparecencia solicitada polas organizacións e movementos sociais 

afectados por proxectos mineiros pasados, presentes ou futuros, sobre os impactos 

sociais, ambientais e económicos producidos ou esperados, así como as alternativas 

propostas polos anteditos axentes sociais.” 

 

Oito. Modifícase o seu artigo 8º, que queda redactado nos seguintes termos:  

 

Artigo 8º.- Composición. 

 

1. O Consello da Minaría de Galicia estará presidido pola persoa titular da consellaría 

competente en materia de minaría ou persoa en quen delegue. 

 

A composición e organización do Consello da Minaría de Galicia rexerase polo principio 

de paridade e tratará de garantir unha representación proporcionada entre mulleres e 

homes. 

 

Regulamentariamente determinarase a composición do consello, no que estarán 

integrados representantes das administracións, das organizacións sindicais, incluídas 

as agrarias, e empresariais máis representativas do sector, das asociacións de defensa 

da natureza, das comunidades de montes en man común, das asociacións veciñais, 

dos concellos mineiros, dos colexios profesionais competentes en materia mineira e da 

Cámara Oficial Mineira de Galicia. 

 

2. Os seus membros serán nomeados pola persoa titular da consellaría competente en 

materia de minaría por proposta vinculante das organizacións representativas. O 

nomeamento dos membros electivos do consello e dos seus suplentes será por un 

período de catro anos, que poderá ser renovado por períodos iguais de dous anos. Os 

membros do consello cesarán por proposta vinculante das organizacións ou entidades 

que propuxeron o seu nomeamento. 
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Nove. Modifícase o seu artigo 11º, que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 11º.- Plan sectorial de actividades extractivas de Galiza. 

 

1. Tomando en consideración que o Plan sectorial de actividades extractivas de Galiza 

pode supor, en ocasións, actividades moi agresivas contra o medio ambiente e a 

cohesión social, polo que son necesarios grandes espazos de consenso, este 

configurase como un plan sectorial de incidencia supramunicipal dos regulados na Lei 

10/1995 , do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia. Como máximo 

instrumento de planificación da política mineira ten por obxecto establecer os principios 

e as directrices para ordenación mineira de Galicia, baseada en criterios de 

estabilidade a longo prazo das economía locais, participación social e garantías de 

preservacións dos recursos produtivos preexistentes e respecto e garantías 

ambientais, así como a normativa necesaria para desenvolver os eixes básicos de 

actuación administrativa en Galicia no sector, polo que se debe propiciar a 

coordinación das accións, o seu desenvolvemento de acordo cos criterios indicados, a 

mellora tecnolóxica e a diversificación económica. 

 

2.  As determinacións do Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia deberán ser 

consensuadas cos Concellos afectados polas súas directrices, sendo necesaria tamén 

unha consulta aos movementos e organizacións sociais con interese particular na 

actividade extractiva. 

 

3.  O procedemento de aprobación do Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia 

axustarase ao disposto no artigo 25 da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de 

ordenación do territorio de Galicia. 

 

Dez. Modifícase o seu artigo 12º, que queda redactado nos seguintes termos:  

 

12º.- Criterios orientadores. 

 

Os criterios que inspirarán o Plan sectorial de actividades extractivas de Galiza serán os 

seguintes: 

 

67951



 

 

a) O establecemento das bases do desenvolvemento dunha minaría con garantías de 

seguridade para a saúde e para a vida das persoas, viabilidade económica, 

empresarial, participación social e respecto ambiental. 

 

b)  A identificación de zonas con potencial mineiro e de zonas que, polos seus valores 

ambientais, culturais, patrimoniais ou por incompatibilidade con outros usos (entidades 

de poboación, usos produtivos, etc.), consideraranse excluídos para a actividade 

mineira. 

 

c) A mellora da seguridade das explotacións mineiras e dos seus establecementos de 

beneficio. 

 

d) A harmonización, cando sexa posíbel, da actividade extractiva co resto dos usos do 

solo dentro do marco da ordenación territorial, agraria e ambiental. Esta harmonización 

debe ir da man do consenso previamente mencionado cos Concellos e coa cidadanía 

afectada. 

 

e) O aproveitamento ordenado dos recursos mineiros de maneira compatible coa 

protección do medio natural, a preservación dos espazos naturais e dos servizos 

ambientais, socialmente admisíbel e compatíbel coas actividades preexistentes e con 

garantías de salvagarda para patrimonio cultural e etnográfico. 

 

f) A racionalización do emprego de recursos naturais e de residuos a través da 

implantación das mellores técnicas dispoñibles e a valorización, tendendo sempre ao 

mínimo impacto social e ambiental das actividades mineiras. 

 

g) A promoción da investigación, o desenvolvemento e a innovación nas propiedades e 

aplicacións dos materiais, así como nos procesos de produción, tratamento e 

aproveitamento de subprodutos. 

 

h) A busca dunha maior vinculación da minaría coa mellora da economía das zonas nas 

que se sitúen as explotacións e o fomento da creación de emprego. 

 

i) O asesoramento, a información e a colaboración coas administracións locais, cos entes 

privados e coas organizacións empresariais e sindicais en cuestións relacionadas coas 
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actividades mineiras e co desenvolvemento empresarial. 

 

l) A mellora da produtividade das empresas do sector mineiro e o apoio á implantación de 

industrias que permitan o pechamento de todos os ciclos de transformación dos 

materiais mineiros extraídos en Galicia. 

 

m) A recuperación dos espazos afectados pola minaría tras a finalización das actividades 

da mesma. 

 

n) O carácter temporal da explotación mineira respecto da ordenación do territorio e dos 

usos do solo. 

 

Once. Modifícase o seu artigo 13º, que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 13º.- Contido do Plan sectorial de actividades extractivas de Galiza. 

 

O Plan sectorial de actividades extractivas de Galiza conterá: 

 

a) Un diagnóstico da minaría en Galicia que inclúa referencias aos recursos existentes e 

en investigación, aos dereitos mineiros, aos efectos da minaría sobre o contorno 

económico, social e ambiental, á localización das explotacións, ao emprego no sector 

con indicación das condicións laborais existentes e ás repercusións ambientais máis 

relevantes das explotacións existentes. 

 

b) A coordinación cos instrumentos de protección ambiental e patrimonio cultural coa 

determinación dos ámbitos incompatibles con actividades extractivas polas 

necesidades de preservación dos ditos bens sociais. 

 

c) A fixación de obxectivos de desenvolvemento do sector tendo en conta os 

condicionamentos territoriais, agrarios e ambientais e o obxectivo de diversificación e 

pechamento do ciclo produtivo. 

 

d) As liñas de actuación e os programas específicos, nomeadamente os destinados a 

concellos mineiros, de acordo cos principios de actuación desta lei. 
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e) Os instrumentos financeiros e de xestión para a execución do plan e as liñas directrices 

das medidas de fomento da minaría que deberán estar presididas polos obxectivos que 

fixa esta lei. 

 

f) As bases da investigación mineira para procurar fórmulas de reutilización e recuperación 

dos materiais que reduzan a necesidade de novas extraccións, e de aproveitamento 

dos estériles para fins produtivos non contemplados inicialmente polos promotores 

mineiros. No caso en que fora imprescindíbel a extracción, procurar tecnoloxías que 

reduzan a ocupación do territorio, e busquen reducir o máximo posíbel o impacto 

ambiental tanto na xeración de estériles, a demanda de auga, a alteración da calidade 

da auga, o uso de elementos químicos perigosos, as emisións atmosféricas, a 

contaminación de po é ruído. Ademais, deben seguir criterios de rendibilidade 

empresarial sen menoscabo da imprescindíbel garantía para a estabilidade das 

economías locais e a preservación dos recursos produtivos preexistentes, así como a 

obrigada consideración da participación social. 

 

g) As accións encamiñadas a mellorar a calidade do emprego no sector, incrementará a 

seguridade e potenciará a formación dos traballadores e das traballadoras, así como a 

incorporación de mulleres a un sector onde están infrarrepresentadas a través de 

políticas de acción positivas. 

 

h) A valoración económica das actuacións previstas tendo en conta tamén os prexuízos 

que se poidan causar sobre actividades preexistentes ou potencialmente existentes e 

sobre o medio ambiente. 

  

Doce. Modifícase o seu artigo 17º, que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 17º.- Solicitudes de dereitos mineiros. 

 

1. Toda solicitude de dereitos mineiros incluirá, polo menos, a seguinte documentación: 

a) Un modelo normalizado de solicitude. 

b) Unha memoria, que comprenderá o proxecto de exploración, investigación ou 

explotación e os proxectos de instalacións mineiras e procesos produtivos, cuxo 

contido se establecerá regulamentariamente. 

c) Un informe de viabilidade e solvencia, que acredite que a persoa solicitante reúne os 
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requisitos exixidos na lexislación mineira para poder ser titular de dereitos mineiros, 

especialmente a súa solvencia económica e técnica. 

 A xustificación da solvencia económica do solicitante poderá acreditarse polos 

medios seguintes: 

- Tratándose de persoas xurídicas, unha presentación das contas anuais ou un 

extracto delas. 

- Unha declaración relativa á cifra de negocios global e dos traballos mineiros 

realizados polo solicitante no curso dos cinco últimos anos. 

- Calquera outra documentación considerada como suficiente polo órgano mineiro 

competente. 

 A solvencia técnica da persoa solicitante poderá acreditarse por un ou varios dos medios 

seguintes: 

 - Titulacións académicas e profesionais e experiencia dos cadros da empresa. 

- Unha declaración dos medios materiais e do equipo técnico do que dispoñerá o 

solicitante para a execución do seu programa mineiro. 

- Unha declaración sobre os efectivos persoais da empresa, na que se indicará, se 

é o caso, o grao de estabilidade no emprego deles e a importancia dos seus 

equipos directivos durante os últimos cinco anos. 

 - Calquera outra documentación establecida regulamentariamente. 

d) No caso dos dereitos mineiros sometidos a avaliación ambiental, un estudo 

ambiental co contido establecido na lexislación vixente para a súa remisión ao 

órgano ambiental autonómico. 

e) Un plan de seguridade e saúde laboral.  

f) Un plan de restauración do espazo afectado polas actividades mineiras. 

g) Un plan de cesamento de actividades mineiras. 

h) Un calendario de execución e orzamento. 

i) Plans. 

l) Anexos. 

m) Calquera outra documentación e información acreditativa do cumprimento de 

requisitos establecidos na lexislación sectorial aplicable. 

n) Un plan de continxencia, onde se indiquen as actuacións preventivas e de urxencia 

orientados a incrementar a capacidade de resposta ante calquera continxencia 

natural ou por problemas técnicos ou humanos. Deberá recoller tamén que seguros 

se contemplan para atender os efectos e damnificados por ditas continxencias. 
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2. Á solicitude dos dereitos mineiros acompañarase un resumo non técnico de todas as 

indicacións especificadas nos parágrafos anteriores, para facilitar a súa comprensión 

para efectos do trámite de información pública. 

 

Trece. Modifícase o seu artigo 21º que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 21º.- Información pública. 

 

1. Unha vez completada a documentación, de acordo co establecido nos artigos 

anteriores, abrirase un período de información pública, que incluirá a posta a 

disposición da cidadanía vía Internet de toda a documentación, que non será inferior a 

sesenta días. 

 

2. Simultaneamente, o órgano mineiro competente remitiralles copia do expediente ás 

demais administracións públicas para que se poidan pronunciar sobre as diferentes 

materias da súa competencia. 

 

Catorce. Modifícase o seu artigo 22º, que queda redactado nos seguintes termos:   

 

Artigo 22º.- Informe municipal preceptivo. 

 

1. O concello que teña localizado o dereito mineiro no seu termo municipal emitirá un 

informe sobre as cuestións de competencia municipal. O devandito informe deberase 

emitir no prazo de seis meses desde a recepción do expediente. 

 

2. No caso de non se emitir o informe no prazo sinalado, poderanse proseguir as 

actuacións. Se o informe é emitido fóra de prazo pero recibido antes do outorgamento 

dos dereitos mineiros, deberá ser valorado na súa resolución polo órgano mineiro 

competente. 

 

3. Atendendo sempre ao principio de precaución, un informe municipal desfavorable, con 

independencia do momento no que se emitiu, será incompatíbel co outorgamento do 

permiso para o comezo das actividades extractivas sendo necesaria a paralización de 

calquera obra relacionada coa actividade mineira se esta xa tivera comezado o plan de 

recuperación e restauración dos espazos afectados polas actividades mineiras. 
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Quince. Modifícase o seu artigo 24º,  que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 24º.- Compatibilidade de dereitos mineiros e con usos de interese público. 

 

1. Se a solicitude dun dereito mineiro afectase un dereito mineiro preexistente o órgano 

mineiro competente pronunciarase sobre a súa compatibilidade ou incompatibilidade, 

así como sobre a súa prevalencia, a través do procedemento que regulamentariamente 

se estableza. 

 

2. Para iso terá en conta os seguintes criterios: 

a) A viabilidade e o interese económico da solicitude, de acordo coa memoria 

presentada. 

b) A súa incidencia no contorno natural e social, a paisaxe e o medio rural. 

c) A súa repercusión sobre outras infraestruturas de interese público existentes no 

territorio afectado (parques eólicos, liñas eléctricas, gasodutos...). 

d) O plan de recuperación e restauración dos espazos afectados polas actividades 

mineiras. 

 

3. Se considera que a solicitude é incompatible con outro dereito mineiro preexistente, o 

órgano mineiro competente ditará resolución motivada, que poñerá fin ao 

procedemento. 

 

Dezaseis. Modifícase o seu artigo 25º, que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 25º.- Trámite de audiencia. 

 

Unha vez emitidos os informes preceptivos a que se refiren os artigos anteriores, 

daráselles audiencia aos interesados e ás interesadas para que formulen as alegacións 

ou acheguen as informacións e os documentos que estimen oportunos, no prazo máximo 

de sesenta días. 
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Dezasete. Modifícase o seu artigo 26º, que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 26º.- Resolución. 

 

1. O órgano mineiro competente ditará a resolución que poña fin ao procedemento no 

prazo máximo de doce meses, e incorporará, se é o caso, os condicionamentos que 

resulten dos informes preceptivos. 

 

2. A resolución outorgará ou denegará o dereito mineiro solicitado. Os dereitos mineiros 

poderanse denegar motivadamente nos seguintes casos: 

 

a) A inadecuación da memoria e dos demais documentos presentados aos requisitos e 

condicións exixidos pola lexislación mineira. 

b) A falta de acreditación da viabilidade dun aproveitamento racional dos recursos 

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

calidade. 

c) O incumprimento dos requisitos subxectivos, ou a insuficiente acreditación da 

solvencia económica ou técnica do solicitante. 

d) A inadecuación á normativa sectorial, de carácter urbanístico, ambiental, agraria ou 

outra, debidamente acreditada no expediente. 

e) A incompatibilidade e a non prevalencia con outro dereito mineiro preexistente, ou 

con infraestruturas de interese público no territorio da comunidade autónoma. 

f) Tras o rexeitamento cidadán expresado a través dunha consulta pública convocada 

polo Concellos/s afectado/s. 

g) Pola existencia dun informe municipal desfavorable. 

h) Pola incompatibilidade cos usos do solo, en especial os usos agrogandeiros 

adicados á produción de alimentos ou que teñan especial valor ambiental ou gocen 

dalgún tipo de protección ambiental. 

 

3. A resolución que outorgue o dereito mineiro poderá impoñer as condicións necesarias 

para a súa adecuación ou compatibilidade con outros intereses dignos de protección. 

 

 A dita resolución poderá incluír tamén, cos condicionamentos que se é o caso 

procedan, a autorización de entulleiras e de establecementos de beneficio, sempre e 

cando exista unha unidade produtiva e de localización física das instalacións. 
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 En ningún caso terán a consideración de establecementos de beneficio as plantas de 

formigón, asfálticas e similares. 

4. Transcorrido o prazo máximo de doce meses sen que se notificase resolución expresa, 

poderase entender desestimada a solicitude. 

 

Dezaoito. Modifícase o seu artigo 28º, que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 28º.- Contido dos dereitos mineiros. 

 

1. A resolución de outorgamento dun dereito mineiro terá o seguinte contido mínimo: 

 

a) As condicións impostas polo órgano mineiro competente para o exercicio das 

actividades de exploración, investigación e explotación, así como para os 

establecementos de beneficio. 

b) A súa extensión e delimitación. 

 No caso de permisos de exploración, o órgano mineiro competente valorará que, 

dentro dos límites fixados pola lexislación específica de minas, a súa extensión non 

supere as catrocentas cuadrículas mineiras, tendo en conta as peculiaridades do 

territorio da comunidade autónoma, por razóns ambientais, agrarias, urbanísticas ou 

outras da súa competencia. 

 No caso de permisos de investigación, a autoridade mineira non outorgará 

extensións superiores a quince cuadrículas mineiras, agás supostos excepcionais 

debidamente xustificados e motivados por razón da tipoloxía do recurso que se 

investiga, das melloras técnicas dispoñibles, da súa natureza estratéxica ou do seu 

interese para a economía galega. 

c) O seu prazo de vixencia e as condicións de renovación, se é o caso. 

d) A constitución das garantías obrigatorias e do seguro de responsabilidade civil 

regulados nesta lei. 

e) As prescricións que garantan a protección dos recursos naturais. 

f) As medidas relativas ao pechamento definitivo e abandono da explotación. 

g) Calquera outra medida ou condición determinada pola lexislación sectorial aplicable. 

 

2. Os dereitos mineiros conterán, ademais, cando así sexa exixible na normativa que 

resulte aplicable: 

a) A declaración de impacto ambiental ou outras figuras de avaliación ambiental. 
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b) As condicións preventivas e de control necesarias en materia de accidentes graves 

nos que interveñan substancias perigosas. 

c) A xestión dos residuos de actividades extractivas e o seu transporte, cando se 

realicen dentro da propia explotación. 

d) As condicións de actividade dos establecementos de beneficio vinculados ás 

actividades mineiras. 

 

Dezanove. Modifícase o seu artigo 33º, que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 33º.- Seguro de responsabilidade civil. 

 

A persoa titular de calquera dereito mineiro deberá ter subscrito un seguro de 

responsabilidade civil con garantías suficientes para facer fronte aos danos que lles 

poidan causar ás persoas, aos animais, aos bens ou ao medio ambiente, para 

presentarse a un proceso para a obtención de dereitos de extracción. 

 

Se a persoa titular dun dereito mineiro contrata os labores que este implica, en todo ou en 

parte, cun terceiro, poderalle subrogar en todo ou en parte o contrato de seguro de 

responsabilidade civil ao explotador, do que lle dará conta á Administración mineira. 

 

A contía dos seguros será fixada e revisada polo órgano mineiro competente, de acordo 

cos riscos derivados dos labores de exploración, investigación ou explotación e, 

especialmente, da xestión dos residuos xerados pola explotación. 

 

Regulamentariamente estableceranse os riscos, os criterios e as condicións para fixar a 

contía que deberá cubrir o devandito seguro de responsabilidade civil e a súa revisión. 

 

Vinte. Modifícase o seu Título V, que pasará a denominarse: 

 

Título V.  Investigación mineira. 

 

Vinte e un. Modifícase o seu artigo 41º, que queda redactado nos seguintes termos: 

 

Artigo 41º.- Difusión social da actividade mineira e patrimonio xeomineiro. 
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A Xunta de Galiza promoverá as medidas axeitadas para garantir a conservación, o 

mantemento e a recuperación da documentación mineira. 

 

Vinte e dous. Capítulo II. Título V. Incentivos económicos 

 

Eliminar todo o capitulo: artigos 42, 43 e 44 

 

Vinte e tres. Modifícase o seu artigo 54º, que queda redactado nos seguintes 

termos: 

 

Artigo 54º.- Prescrición. 

 

1. As infraccións ás que se refire esta lei prescribirán nos seguintes prazos: 

 

- Catro anos, no caso de infraccións leves. 

- Seis anos, no caso de infraccións graves. 

- Dez anos, no caso de infraccións moi graves. 

 

2. O cómputo do prazo de prescrición das infraccións iniciarase na data na que se 

cometese a infracción ou, se se trata dunha actividade continuada, na data do seu 

cesamento. 

 

3. As sancións ás que se refire esta lei prescribirán nos seguintes prazos: 

 

- Dous anos, no caso de sancións por infraccións leves. 

- Seis anos, no caso de sancións por infraccións graves. 

- Dez anos, no caso de sancións por infraccións moi graves. 

 

Vinte e catro. Modifícase o seu artigo 60º, que queda redactado nos seguintes 

termos: 

 

Artigo 60º.- Sancións. 
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1. As infraccións tipificadas nos artigos anteriores serán sancionadas: 

 

a) As infraccións leves, con multa desde 6.000 ata 60.000 euros. 

b) As infraccións graves, con multa desde 60.001 ata 600.000 euros. 

c) As infraccións moi graves, con multa desde 600.001 ata 2.000.000 de euros. 

 

2. Malia o expresado na alínea anterior, cando a consecuencia da infracción se obteña un 

beneficio económico cuantificable, a multa poderá acadar ata o cuádruplo do beneficio 

obtido, co límite, no caso das infraccións leves e graves, da máxima sanción 

correspondente ao grao inmediatamente superior. 

 

3. A contía das sancións graduarase atendendo a criterios de proporcionalidade. 

 

4. A comisión dunha falta moi grave polo director facultativo poderá levar aparellada a 

inhabilitación para o exercicio das funcións de director ou directora facultativo de 

actividades mineiras, por un período máximo dun ano no ámbito territorial de Galicia. 

No suposto de reincidencia pola comisión de infraccións moi graves, a sanción poderá 

consistir na inhabilitación para o exercicio desas funcións por un período de dez anos 

no ámbito territorial de Galicia. 

 

5. A comisión dunha infracción grave ou moi grave poderá levar aparellada a 

imposibilidade de obtención de axudas ou subvencións da Comunidade Autónoma de 

Galicia en materia de minaría durante os seguintes prazos: 

 

- Infraccións graves: ata seis anos. 

- Infraccións moi graves: ata dez anos. 

 

Vinte e cinco. Modifícase a súa disposición derradeira segunda, que queda 

redactada nos seguintes termos: 

 

2. Modifícase o artigo 37 da Lei 2/2010, 25 marzo, de medidas urxentes de modificación 

de la Lei 9/2002, , de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, 

que queda redactado como segue: 
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“Artigo 37º.-Solos rústicos de especial protección agropecuaria, forestal ou de 

infraestruturas. 

 

O réxime dos solos rústicos de protección agropecuaria e forestal ten por finalidade 

principal preservar os terreos de alta produtividade e garantir a utilización racional dos 

recursos naturais e o desenvolvemento urbanístico sustentable. O réxime do solo rústico 

de protección de infraestruturas, sen prexuízo do establecido na súa específica lexislación 

reguladora, ten por obxecto preservar as infraestruturas existentes ou de nova creación. 

Estará sometido ao seguinte réxime: 

 

1º.-  Usos permitidos por licenza municipal: os relacionados na alínea 1, letras a), b) e c), 

e na alínea 2, letras a), b), c) d), f), i) e m) do artigo 33 desta lei.  

En solo rústico de protección de infraestruturas permitiranse as instalacións 

necesarias para a execución e o funcionamento da correspondente infraestrutura. 

 

2º.-  Usos autorizables pola comunidade autónoma: 

En solo rústico de protección agropecuaria serán autorizables os usos relacionados 

na alínea 1, letras d), e na alínea 2, letras  e), g), h), j), k) e l), do artigo 33 desta lei, 

así como os que se poidan establecer a través dos instrumentos previstos na 

lexislación de ordenación do territorio, sempre que non impliquen a transformación 

urbanística dos terreos nin lesionen os valores obxecto de protección. 

 

En solo rústico de protección forestal poderanse autorizar os usos relacionados na 

alínea 1, letras d), e na alínea 2, letras e), g), h), j), k) e l), do artigo 33, sempre que 

non impliquen a transformación urbanística do solo nin lesionen os valores obxecto 

de protección, e os que se poidan establecer a través dos instrumentos de 

ordenación do territorio. 

 

En solo rústico de protección de infraestruturas unicamente serán autorizables os 

usos relacionados na alínea 1, letra a), e na alínea 2, letras d) e f), do artigo 33, así 

como os que se poidan establecer a través dos instrumentos de ordenación do 

territorio. 
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3º.- Usos prohibidos: todos os demais, especialmente os usos residenciais e industriais. 

Por consideralas totalmente incompatíbeis coa sustentabilidade ambiental e social, 

prohíbese explicitamente o uso do fracking e de tecnoloxías mineiras que empreguen o 

cianuro en toda Galiza. 

 

Vinte e seis. Derrogación da Disposición Transitoria Segunda da Lei 9/2013, do 19 

de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. 

 

Santiago de Compostela, 6 de maio de 2014. 

 

 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

Deputada do G.P. da AGE. 

Xosé M. Beiras Torrado 

Portavoz do G.P. da AGE. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 06/05/2014 16:52:40 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 06/05/2014 16:52:49 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO  

 

 
O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda, a iniciativa da súa deputada 

Consuelo Martínez García e través do seu Voceiro, ao abeiro do disposto no artigo 122 

do Regulamento da Cámara, achega un escrito suplementario para completar   o 

escrito número 23.010, rexistrado como Proposición de lei de modificación da Lei 

3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galiza. 

 

 

ANTECEDENTES E FUNDAMENTOS LEGAIS: 

 

-O artigo 191 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea 

 

- O principio de precaución establecido na Declaración de Río sobre o Medio Ambiente 

e o Desenvolvemento, así como os seus Principios 4, 8, 9, 10, 11, 13 e 16. 

 

- Convenio sobre a Diversidade Biolóxica, de xuño de 1992 (Río de Janeiro) 

 

- Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de outubro de 

2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da 

política e augas 

 

- Directiva 2006/21/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 15 de marzo de 2006, 

sobre a xestión dos residuos de industrias extractivas, pola que se modifica a 

Directiva 2004/35/CE 
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- Directiva 2003/105/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de decembro de 

2003, pola que se modifica a Directiva 96/82/CE do Consello relativa ao control dos 

riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas 

 

- Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de abril de 2004, 

sobre responsabilidade medioambiental, en relación coa prevención e reparación de 

danos medioambientais. 

 

- Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica 

de Galicia. 

 

- Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio 

rural de Galicia. 

 

-Estatuto de Autonomía de Galicia:  

 Art. 27.30 referente á competencia exclusiva da autonomía en materia de 

protección do medio ambiente e da paisaxe nos termos do artigo 149.1.2. 

 Art. 28.3 referente á competencia da Comunidade Autónoma galega para o o 

desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado nos termos 

que esta estableza, do réxime mineiro e enerxético 

 Art. 29.5 referente á competencia da Comunidade Autónoma galega a 

execución da lexislación do Estado nas seguintes materias: Vertidos industriais e 

contaminantes nas augas territoriais do Estado correspondentes ao litoral 

galego. 

 

- Lei 3/2008, de Ordenación da minaría de Galiza. 

 

Compostela, 12 de maio do 2014. 

 

Asdo. Xosé Manuel Beiras Torrado 

Asdo. María Consuelo Martínez  García 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 12/05/2014 13:29:15 

 

María Consuelo Martínez García na data 12/05/2014 13:29:25 
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