
Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria para
a protección do patrimonio cultural do entorno dunha explotación mineira de Triacastela

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2015

Sr. conselleiro:

Nesta institución iniciáronse expedientes de queixa como consecuencia de diferentes
escritos referentes á autorización aos efectos da explotación mineira D. Isidro, en
Triacastela.

ANTECEDENTES

1. No DOG do xoves 6 de marzo de 2014, o Concello de Triacastela anuncia a avaliación de
incidencia ambiental da explotación, por iniciativa de Cementos Cosmos, que, segundo os
reclamantes, vai ter impactos non avaliados. A empresa xa iniciou a actividade. Non
entenden como a empresa promotora leva tempo coa actividade de minería superficial na
zona sen constar con licenza ou avaliación ambiental, e por tanto sen medidas que corrixan
os impactos ao medio, como pode ser a afección ao río Teixido, ao patrimonio arqueolóxico,
o impacto na poboación do contorno, nas actividades gandeiras, forestais, agrícolas, na
saúde das xentes, a afección á área da Rede Natura, etc. Outras queixas poñen o acento na
necesidade de protexer especificamente a Cova de Eirós.

2. Ante iso requirimos información á Consellería de Economía e Industria e ao Concello de
Triacastela. Coñecemos entón que o procedemento obxecto da queixa era a avaliación de
incidencia ambiental da explotación. O ente local preguntou á Xunta de Galicia se a
actividade debía someterse a ese procedemento, quen respondeu que non era precisa. Á
vista do sinalado requirimos aclaración das consellerías de Economía e Industria, de Cultura
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e Educación e Ordenación Universitaria, e de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, e
ao Concello de Triacastela. A día de hoxe cumpriron o seu deber legal de responder as
citadas consellerías, pero non así o concello, ao que lle recordamos os seus deberes legais
unha vez máis. Porén, coa información achegada é posible facer a valoración do obxecto da
queixa.

3. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas sinalou que o secretario
xeral de Calidade e Avaliación Ambiental informou que “o 23/12/2012 a mercantil Cementos
Cosmos, S.A. solicitou ante o Concello de Triacastela a licenza urbanística da explotación
mineira "Don Isidro" ao abeiro do disposto para explotacións mineiras existentes na
disposición transitoria décimo segunda da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia. O dito concello consultou ao Servizo de
Calidade e Avaliación Ambiental da Xefatura Territorial de Lugo desta consellería sobre a
necesidade de sometemento ou non ao procedemento de avaliación ambiental segundo o
establecido no Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula o procedemento de
avaliación de incidencia ambiental (norma actualmente derrogada pero aplicable ao
presente suposto). A disposición adicional segunda do dito decreto dispón que "as
actividades extractivas de recursos minerais desenvolvidas nas explotacións mineiras
previstas na disposición transitoria duodécima da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, outorgada a licenza
urbanística nos termos previstos da citada disposición, estarán suxeitas ao procedemento de
avaliación de incidencia ambiental só nos casos de modificación substancial, consonte aos
termos previstos no artigo 3 deste decreto, ou de renovación da concesión".

No presente suposto, dado que non se trata dunha solicitude de avaliación debida a unha
modificación substancial, non está suxeita ao procedemento de avaliación de incidencia
ambiental. A Instrución 10/2011, do 29 de xuño, sobre a aplicación da disposición transitoria
décimo segunda da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, en relación ao recoñecemento administrativo a Dirección Xeral de
Industria, Enerxía e Minas, establece o seguinte: "(..) Para resolver o problema de
regularización urbanística das explotacións mineiras existentes estableceuse un réxime na
disposición transitoria duodécima da Lei 9/2002, do 30 de decembro. (..) Segundo a nova
disposición, as explotacións mineiras, as actividades extractivas de recursos minerais e os
establecementos de beneficio vinculados ás actividades mineiras, cando estas estivesen en
activo no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002, do 30 de decembro, localizados en
solo rústico de protección ordinaria e de especial protección forestal ou das augas que non
dispoñen de licenza urbanística municipal para continuar a súa actividade deberán obtela,
para o que bastará co recoñecemento administrativo da dirección xeral con competencia en
materia de minas. (..)" En consecuencia, se se trata dunha actividade en activo no momento
da entrada en vigor da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia localizada en solo rústico de protección ordinaria e de



especial protección forestal ou das augas, a dirección xeral competente en materia de minas
emitirá o correspondente recoñecemento administrativo co obxecto de que a explotación
mineira poida obter a licenza urbanística. De acordo co exposto, a solicitude de licenza
urbanística da explotación mineira "Don Isidro" non require para o seu outorgamento o
sometemento ao trámite de incidencia ambiental regulado polo Decreto 133/2008, do 12 de
xuño, pero si require o recoñecemento administrativo da dirección xeral con competencia en
materia de minas”.

4. A mesma consellería sinala que a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
informou que “como consecuencia dunha denuncia presentada ao abeiro da acción pública
prevista na disposición adicional cuarta da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUG), tívose coñecemento dunha
posible infracción urbanística derivada dos feitos indicados anteriormente. Esta denuncia
deu lugar as actuacións informativas LUG/169/2014, que se tramitan na actualidade no
servizo provincial de Lugo da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. As últimas
actuacións que constan no expediente informativo e que ao abeiro dos artigos 2.2 e 116 do
Regulamento de disciplina urbanística, aprobado por Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, o
15 de outubro de 2014 a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística dirixiuse ao
Concello de Triacastela a fin de que remita ao servizo provincial de Lugo a información
necesaria sobre extremos determinantes para a investigación das obras denunciadas como
as licenzas outorgadas, no seu caso, que amparen as obras e usos realizados; o
recoñecemento administrativo da explotación pola Dirección Xeral de Industria, Enerxía e
Minas se o houbese, así como calquera outra información adicional para a máis correcta
determinación dos feitos presuntamente constitutivos de infracción urbanística”.

5. Pola súa banda, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respondeu
que “no seo do procedemento de legalización ao que fan referencia os reclamantes en
queixa, solicitouse informe á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Esta solicitude de
informe foi remitida dende a Xefatura Territorial de Lugo da consellería, con data do
24/02/2014. O Servizo de Patrimonio Cultural de Lugo informou, ademais, de que as obras
afectaban aos xacementos arqueolóxicos da Cova de Eirós, da Cova da Graxeira e da Cova da
Cabaxa. Nos últimos anos viñéronse realizando no xacemento da Cova de Eirós diversas
actividades arqueolóxicas dentro do proxecto de investigación "Poblamiento durante el
Pleistoceno medio/Holoceno de las comarcas orientales de Galicia", dirixido polo persoal
investigador da Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración co equipo do
Institut Catalá de Paleoecologia Humana i Evolució Social. No eido deste proxecto de
investigación, o devandito equipo investigador elaborou o documento "Informe preliminar
2012, manifestacións de arte rupestre en Cova Eirós". Na tramitación do procedemento de
legalización solicitouse informe ao Comité Asesor do Camiño de Santiago que, con data do
27/05/2014, informou favorablemente o solicitado, se ben establecía unha serie de
condicionamentos que se debían respectar, tanto referidos ao territorio histórico do Camiño



de Santiago (Camiño Francés), como referidos á Cova de Eirós e ás Covas da Graxeira e da
Cabaxa.

Con base nos distintos informes técnicos e de acordo co Comité Asesor do Camiño de
Santiago, o día 13 de xuño de 2014 a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, informou
favorablemente a legalización, sinalando textualmente o seguinte: "De acordo con todo o
indicado, no exercicio da competencia que me atribúe o artigo 13 do Decreto 4/2013, do 10
de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, á vista do que informou o persoal técnico da Dirección Xeral do
Patrimonio Cultural e, de acordo co Comité Asesor do Camiño de Santiago, INFORMO:
Favorablemente sobre a petición de legalización urbanística da explotación mineira "Don
Isidro n° 6043", sita na localidade de Vilavella, do concello de Triacastela, co cumprimento
dos condicionantes derivados das consideracións emitidas nos puntos 7.1, 7.2 e 7.3 dos
antecedentes desta resolución, que se expresan de seguido:

-Sobre o territorio histórico do Camiño Francés e a súa zona de respecto: Non levar a cabo
labores de explotación mineira nos terreos incluídos no ámbito de protección do territorio
histórico, incluída a súa zona de respecto ou de amortecemento, nas condicións nas que
están descritos, por non estimarse suficientes as medidas de preventivas e correctoras
deseñadas para este espazo. Calquera actividade que pretenda realizarse neste ámbito
deberá definirse nunha nova proposta que se axuste aos criterios de protección do territorio
histórico do Camiño Francés e a súa zona de respecto. Recomendar a execución dos traballos
de corrección ambiental propostos no ámbito do territorio histórico para a reforestación con
especies frondosas autóctonas e a limpeza do vertedoiro existente, por mellorar as
condicións de apreciación do territorio histórico do Camiño de Santiago na súa paisaxe. –

-Sobre a Cova de Eirós: A explotación mineira debe ser controlada de forma permanente polo
risco que o uso de explosivos no avance das frontes de explotación supón para a
conservación do xacemento. É necesario seguir un plan de protección e conservación do
xacemento arqueolóxico de Cova Eirós que garanta, en primeiro lugar, a integridade da cova,
e en segundo, a súa contemplación, apreciación e estudo no seu contorno. O “Informe
preliminar 2012, manifestacións de arte rupestre en Cova Eirós”, realizado polo equipo
investigador deste xacemento, que inclúe ao seu remate un apartado dedicado á protección
e conservación de Cova Eirós, no que participou entre outros a empresa que promove a
actividade, considérase unha guía para definir unha axeitada liña de traballo. Deberá
completarse o informe xeolóxico achegado coa realización dun protocolo de seguridade da
cova no que se recolla un calendario de comprobacións da estabilidade, unha sistematización
da recollida de datos desta comprobación, así como as actuacións e medios de tipo
preventivo ante posibles riscos para a estabilidade das estruturas da cova, que por
circunstancias imponderables puidesen acaecer, e que permitan actuar de forma previa no



caso de producirse un risco para a conservación derivado da actividade e
complementariamente doutras circunstancias. A actuación proposta para realizar sondaxes
periódicas para comprobar a posible existencia de galerías ou ramificacións que neste
momento resultan descoñecidas, deberá ser avaliada por un técnico arqueólogo competente,
e realizada no ámbito legal establecido para o desenvolvemento da actividade arqueolóxica
en Galicia.

-Sobre as Covas da Graxeira e da Cabaxa: Ata o momento no que os xacementos da Graxeira
e da Cabaxa sexan investigados segundo os procedementos arqueolóxicos baseado en
traballos de investigación en campo, que deberá realizarse por persoal técnico competente
experto na materia arqueolóxica, que explore as referidas covas, valore a súa potencialidade
arqueolóxica e documente a súa extensión, non poderán definirse con precisión e suficiente
alcance as eventuais medidas protectoras necesarias para a súa conservación, de resultar de
relevancia para ser consideradas patrimonio cultural de Galicia, polo que se estima que,
como medida protectora cautelar, todo o ámbito no que se localizan debe ser excluído da
explotación”.

En conclusión, a modo de resumo, sinálase que o trámite do procedemento de legalización
corresponde ao Concello de Triacastela, e que no seo do dito procedemento se solicitou o
informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que, en garantía da protección dos
elementos patrimoniais afectados, informou favorablemente a autorización, coas precisións
e consideracións reproducidas anteriormente. A mesma consellería remitiu un informe
posterior, o 2 de febreiro, no que de novo expón o sinalado e engade algunha consideración.

6. A Consellería de Economía e Industria sinalou que “a concesión de explotación para
recurso da sección C), caliza calcárea, "Don Isidro" nº 6043 procede da reclasificación do
recurso da autorización de explotación de recursos da sección A) "Monte Penedo". Esta
autorización de explotación está declarada dende o ano 1970, con proxecto de explotación
aprobado e superficie autorizada dende ese ano. A explotación tamén conta con plan de
restauración aprobado o 15 de marzo de 2007 e cun aval polo cantidade de 218.583,75 €
constituído como garantía do cumprimento desta restauración. O 20/12/2013, a Dirección
Xeral de Enerxía e Minas, emitiu o recoñecemento administrativo da existencia da
explotación Don Isidro por reclasificación de Monte Penedo no momento da entrada en
vigor da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia (LOUG) aos efectos establecidos na disposición transitoria 12ª da Lei 2/2010,
do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da LOUG. Este recoñecemento
administrativo emítese para o proxecto de explotación inicial dos anos 70, co que se
autorizou a explotación de recursos da sección A) Monte Penedo, e para a superficie
definida polas fincas para as que se acreditou a titularidade ou dispoñibilidade coa
autorización da sección A). O concello de Triacastela, para a súa licenza municipal, conta cos



seguintes informes sectoriais favorables (con condicionantes): De Conservación da
Natureza (04/12/2010). De Secretaría (12/02/2014, e sobre a lexislación aplicable do
23/07/2014). Da técnico municipal (12/02/2014 e 24/07/2014). Da Consellería de Medio
Ambiente Territorio e Infraestruturas, que indica a non necesidade de sometemento ao
procedemento de incidencia ambiental (06/03/2014). Da Secretaría Xeral de Ordenación do
Territorio e Urbanismo (21/05/2014). Da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
(20/06/2014). Da Confederación Hidrográfica Miño-Sil (16/07/2014). O concello de
Triacastela para a súa licenza, emitida o 1 de agosto de 2014, tivo en conta a afección aos
couces, á variante do Camiño Francés de Santiago, á Cova de Eirós e as outras covas,
Granxeira y Cabaxa. A raíz das últimas noticias e denuncias sobre este tema os técnicos da
Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria de Lugo realizaron visitas de
comprobación das labores de explotación constatando: en relación coa protección do
territorio histórico do Camiño Francés, zona BIC e de amortecemento, non se detecta
actividade mineira algunha e o terreo permanece inalterado. En relación coa área de
proximidade ás covas Granxeira e Cabaxa, realizouse un camiño ata unha distancia de 100
m.; na zona non se realizou ningunha outra afección de orixe mineiro. En relación co entorno
da cova de Eirós actualmente estase realizando un camiño de acceso perimetral e non se
realiza ningún traballo relacionado coa extracción de caliza nin de aporte de material. Da
observación visual directa sobre o macizo de protección da cova de Eirós non se detecta
influencia ningunha de augas de escorrenta provenientes de outras zonas da explotación”.

ANÁLISE

1. En primeiro termo pódese concluír que, tal e como se informa, a actividade conta, dende
o 20 de decembro de 2013, co recoñecemento administrativo da existencia da explotación
no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002 (LOUG), o que supón a aplicación da
disposición transitoria 12ª citada; e con licenza municipal dende o 1 de agosto de 2014.
Ademais, se conclúe que non resulta precisa a avaliación de incidencia ambiental tramitada
en primeira instancia.

2. O anterior, que supón a legalización excepcional da explotación en aplicación do previsto
na LOUG, non obsta para que todos os elementos sectoriais de diferente ámbitos que
poidan presentar as diferentes administracións competentes teñan que respectarse de
forma íntegra, algo no que xa insistimos no requirimento de información complementaria.

3. En calquera caso, o que se atopa pendente de actuacións á vista da investigación (sen
prexuízo doutros aspectos que se poñan de relevo no futuro) é o relativo á preservación do
interese cultural ou patrimonial da Cova de Eirós. Nas diferentes queixas consta un informe
da USC no que se cualifica a mesma como “as primeiras evidencias de arte rupestre
Paleolítico en el Noroeste Peninsular”. O equipo de investigadores atoparon salas interiores
con motivos gravados e pinturas que poderían remontarse a 30.000 anos. Iso supón o



descubrimento da primeira manifestación de arte rupestre paleolítico no noroeste. Como
teñen advertido algunhas das queixas, iso leva consigo que as covas teñan a consideración
xenérica de Ben de Interese Cultural (BIC), o que debera garantir a súa suficiente e adecuada
protección. Efectivamente, os Bens de Interese Cultural que a lei establece ex lege son, entre
outros, as covas que conteñan manifestacións de arte rupestre (Lei 16/1985, arts. 40.2 e
60.1, e disposición adicional segunda). Outros poden ser declarados de forma
individualizada, o que implica a previa incoación e tramitación do expediente administrativo.
Esa mesmo criterio se aporta pola consellería competente no seu último informe.

4. Como vemos, a información sectorial ao respecto refírese ao informado no curso do
procedemento que coñecemos. Hai case ano e medio informouse favorablemente o
proxecto, e sobre a cova defínense uns condicionantes referidos a obrigas de futuro, tanto
para a empresa como para a propia administración, como son o control permanente polo
risco dos explosivos; un plan de protección e conservación que garanta a integridade da cova
e a súa contemplación, apreciación e estudo na súa contorna; un protocolo de seguridade
cun calendario de comprobacións, actuacións e medios de tipo preventivo ante posibles
riscos para a estabilidade; e a análise das Covas da Graxeira e da Cabaxa. Á marxe do
correcto desas prevencións, agora resta por concretar o resultado das actuacións requiridas
nese ámbito e, en xeral, as actuacións derivadas da protección legal citada, de tal forma que
se especifiquen os labores citados no informe favorable e as medidas adoptadas, no seu
caso. Iso é mesmo mais necesario se temos en conta que algúns reclamantes sinalan que se
fixeron actuacións potencialmente prexudiciais, como deforestacións na zona das covas.

5. Por outra banda, resultou incoherente o feito de que se iniciara a avaliación de incidencia
ambiental da explotación mineira, pero ao tempo o concello preguntara á Xunta de Galicia
se a actividade debía someterse a ese procedemento. A Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas precisou que a avaliación de incidencia non era precisa.

6. En realidade, o procedemento tivo a súa causa na pretendida legalización da explotación.
A disposición transitoria 12ª da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia (explotacións mineiras existentes), permite a
continuidade das explotacións que carezan da licenza urbanística, algo común entre as que
viñan funcionando, tal e como advertimos en diferentes ocasións. A disposición de
legalización resulta de carácter excepcional (é a excepción á regra xeral pola que se esixe
licenza ás actividades), algo que en gran medida explica a súa dificultade interpretativa. E da
súa excepcionalidade debe deducirse que a súa interpretación debe ser restritiva respecto
do seu obxecto e estrita en canto ao seu contido material.

7. A partir da norma citada debe interpretarse se a legalización afecta só ao aspecto
urbanístico ou se estende aos aspectos sectoriais relacionados. Outros sectores da
actividade administrativa, especialmente o cultural ou patrimonial, deberan ser obxecto de
análise para interpretar se tamén se atopan afectados pola legalización que coñecemos.



8. Ao respecto do posible efecto expansivo da legalización urbanística a lei prevé que o
recoñecemento administrativo debe acreditar o cumprimento da normativa sectorial
vixente, e, no caso do solo rústico especialmente protexido, a concesión da licenza
examinará a compatibilidade da explotación cos valores naturais, ambientais, paisaxísticos e
de patrimonio cultural existentes ou coa súa vinculación a pactos ambientais.

9. Ademais, a Instrución 10/2011, de 29 de xuño, da Consellería de Economía e Industria,
sobre a aplicación da disposición transitoria duodécima da Lei 9/2002, de 30 de decembro,
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, en relación ao
recoñecemento administrativo da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas (DOG nº 138,
de 19 xullo 2011), se decanta por non estender a legalización máis que aos ámbitos propios
do urbanismo, sen facela extensiva aos demais, posto que a extensión significaría tanto
como deixar sen aplicación o previsto neses outros ámbitos sectoriais. Así, o punto segundo
da instrución sinala que “o recoñecemento administrativo acreditará o cumprimento da
normativa sectorial vixente …”. Polo tanto, a normativa de calquera ámbito material queda a
resgardo, e no recoñecemento resultará preciso acreditar que se cumpre.

10. No caso presente, iso faise coa intervención que tratamos por parte da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. A legalización, ou a base da mesma, o
recoñecemento administrativo, debe facer un pronunciamento expreso do cumprimento da
normativa sectorial vixente, isto é, a protección do patrimonio con categoría de BIC, o que,
como dixemos, fai a actuación da citada consellería, aínda que ao cabo dun tempo esas
determinacións iniciais deberan terse concretado, así como a comprobación da súa
efectividade, xa non por efecto do condicionante, senón no exercicio xenérico das
competencias propias da consellería, que, como vemos, non queda impedido pola
legalización.

Neste mesmo senso pronúnciase a consellería, que sinalou no seu último informe que “a
definición dun ámbito de protección concreto e específico para a Cova de Eirós esixe un
estudo multidisciplinar das súas características que aínda debe ser desenvolvido” e ao que
ese órgano se compromete para “as vindeiras anualidades”. Porén, á marxe da definición
máis precisa desas características, o que se trata neste intre é a preservación actual das
mesmas, xa obxecto de protección legal, de acordo cos parámetros establecidos pola propia
consellería. Tense pendente a comprobación da súa adecuada execución -ou ao menos a
explicación, posto que a día de hoxe non consta- e a avaliación das medidas que
correspondan, no seu caso.

11. As persoas que reclamaron demandan a preservación de intereses especialmente
protexidos na Constitución Española, que sinala que os poderes públicos promoverán e
tutelarán o acceso á cultura, á que todos teñen dereito (art. 44), e garantirán a conservación
e promoverán o enriquecemento do patrimonio histórico, cultural e artístico dos pobos de
España e dos bens que o integran, calquera que sexa o seu réxime xurídico e a súa



titularidade (art. 46). Como consecuencia do anterior, os poderes públicos, entre eles a
Administración autonómica, teñen a obrigación principal de protexer os dereitos
mencionados, segundo o establecido no artigo 53 do Texto Fundamental.

CONCLUSIÓNS

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria a seguinte recomendación:

Que se concreten as medidas específicas de protección adecuadas para garantir a protección
formal e material do patrimonio cultural localizado na Cova de Eirós e nas demais con
potencial interese cultural, segundo os estudos científicos elaborados ao respecto, e que ao
tempo se realice unha vixilancia permanente para garantir que as medidas están a ser
respectadas e resultan suficientes para a conservación, ou, no caso de demostrarse
insuficientes, que se establezan outras complementarias.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo dun mes dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Saúdoo atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


