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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
Consellería da Presidencia e Administración
Pública

Decreto 44211990, de 13 de setembro, de
avaliación do impacto ambiental para Ga-
licia.

As avaliacións do impacto ambiental constitúen unha
técnica de protección admitida actualmente como o ins-
trumento máis importante para a conservación dos re-
cursos naturais e a defensa do medio, xa que, segundo
se establecen nos programas de acción das Comunida-
des Europeas, a mellor política co medío e a preventi-
va. En tal sentido hai que salienta-la existencia da Di-
rectiva 85/337/CEE, do 27 de xuño, sobre a- avaliación
dos impactos sobre o medio de certas obras públicas
e privadas, que marcou a orixe para o recoñecemento
lexislativo das devanditas avaliacións.

En cumprimento do establecido na Constitución es-
pañola, na que a protección ambiental acida a catego-
ría de principio rector da política social e económica
e se dispón que o recoñecemento, respecto e protec-
ción do medio debe informa-la lexislación positiva, a
práctica xudicial e a actuación dos poderes públicos,
as ideas básicas da dita directiva están incorporadas ó
ordenamento español polo Real decreto lexislativo
1302/1986, do 28 de xuño.

Compre agora que a Comunidade Autónoma de Ga-
licia, en uso das competencias que lle outorgan a Cons-
titución e o Estatuto de autonomía para dictar normas
adicionais de protección do ambiente, elabore unha nor-
mativa que regule as avaliacións do impacto ambiental,
trasladando os principios establecidos pola citada di-
rectiva comunitaria e a lexislación básica estatal, repre-
sentada polo mencionado Real decreto lexislativo.

Na súa virtude e por proposta do conselleiro da Pre-
sidencia e Administración Pública, e logo da delibera-
ción do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión
do día trece de setembro de mil novecentos noventa.

DISPOÑO:

Artigo 1.° —Obxecto.

Este decreto ten por obxecto regula-la obriga de so-
meter a avaliación do impacto ambiental os proxectos
públicos e privados consistentes na realización de obras,
instalacións ou calquera outra actividade abranguida no
anexo deste decreto, cando a súa realización e/ou auto-
rización lle corresponde a Administración da Xunta de
Galicia.

Artigo 2.° —Órgano administrativo do medio am-
biente.

1. Para os efectos deste decreto, o órgano administra-
tivo ó que se refire o artigo 5 do Real decreto lexislati-
vo 1302/1988, será a Comisión Galega do Medio Am-

biente da Consellería da Presidencia e Administración
Pública, que se denominará neste decreto, órgano ad-
ministrativo do medio ambiente ou órgano ambiental.

2. Corresponderánile á Secretaría Xeral da Comisión
Galega do Medio Ambiente, as funcións da tramitación
administrativa dos expedientes no ámbito da súa com-
pétenciae da elaboración dos informes técnicos que
a comisión lie requira.

Artigo 3.° —Contido das avaliacións.

Os proxectos a que se refire o artigo requirirán
dun estudio e avaliación do impacto ambiental que de-
berá conter como mínimo os aspectos e determinacións
citados a seguir:

a) Descrición do proxecto e das súas accións. Exame
de alternativas e xustificación da solución adoptada.

A descrición do proxecto e das súas accións incluirá:

1) Localización.

2) Relación de tódalas accións inherentes a actuación
de que se trate, susceptibles de producir un impacto
sobre o medio, mediante un emule detallado tanto da
fase da súa realización como do seu funcionamento.

3) Descrición dos materiais que se van utilizar; solo
que se vai ocupar e outros recursos naturais (los que
a súa eliminación ou afectación se considere necesaria
para a exeCución do proxecto.

4) Descrición, se é o caso, dos tipos, cantidades e com-
posición dos residuos, vertidos, emisións ou calquera
outro elemento derivado da actuación, tanto sexan de
tipo temporal durante a realización da obra, ou perma-
nentes cando xa estea realizada e en operación, en es-
pecial ruídos, vibracións, olores, emisións luminosas e
emisións de partículas.

5) Un exame das distintas alternativas técnicamente
viables e unha xustificación da solución proposta.

6) Unha descrición das esixencias previsibles no tem-
po, para a utilización do solo e outros recursos natu-
rais, para cada alternativa examinada.

b) Inventario ambiental e descrición das interaccións
ecolóxicas ou ambientais claves.

Este inventario e descrición abranguerá:

1) Estudio do estado do lugar e das súas condicións
ambientais antes da realización das obras, así como dos
tipos existentes de ocupación do solo e aproveitamen-
tos doutros recursos naturais, tendo en conta as activi-
dades preeexístentes.

2) Identificación, censo, inventario, cuantificación e,
se é o caso, cartografía, de tódolos aspectos ambien-
tais, que poidan ser afectados pola actuación proxectada.

3) Descrición das interaccións ecolóxicas claves e a
súa xustificación.
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4) Delimitación e descrición cartográfica do territo-
rio ou conca espacial afectada polo proxecto para cada
un dos aspectos ambientais definidas.

5) Estudio comparativo da situación ambiental actual
e futura, con e sen a actuación derivada do proxecto
obxecto da avaliación, para cada alternativa.

6) As descricións ou estudios anteriores faranse de
maneira sucinta na medida en que sexan precisas para
a comprensión dos posibles efectos do proxecto sobre
o medio.

e) Identificación e valoración dos impactos, tanto na
solución proposta como nas súas alternativas .

1) Incluirase a identificación e valoración dos efectos
notables previsibles nas actividades proxectadas sobre
os aspectos ambientais indicados, para cada alternati-
va examinada.

2) Necesariamente a identificación dos impactos am-
bientais derivará do estudio das interaccións entre as
accións derivadas do proxecto e as características es-
pecíficas dos aspectos ambientais afectados en cada caso
concreto,

3) Distinguiranse os efectos positivos dos negativos;
os temporais dos permanentes; os simples dos acumu-
lativos e sinérxicos; os directos dos indirectos; os re-
versibles dos irreversibles; os recuperables dos irrecu-
perables; os periódicos dos de aparición irregular; os
continuos dos discontinuas.

4) Indicaranse os impactos ambientais compatibles,
os moderados, os severos e os crít icos que se prevexan
como consecuencia da execución do proxecto,

5) A valoración destes efectos, cuantitativa, se é posi-
ble, ou cualitativa, expresará os indicadores ou pará-
metros utilizados, empregándose sempre que sexa po-
sible normas ou estudios técnicos de xeral aceptación,
que establezan valores límite ou guía, segundo os dife-
rentes tipos de impacto. Cando o impacto ambiental so-
brepase o límite admisible, deberán preverse as medi-
das protectoras ou correctoras que conduzan a un nivel
inferior a aquel límite; no caso de non ser posible a
corrección e resultar afectados elementos ambientais va-
liosos, recomendarase a anulación ou substitución da
acción causante de tales efectos.

6) Indicaranse os procedementos utilizados para
coriece-lo grao de aceptación ou repulsa social da acti-
vidade, así como as implicacións económicas dos seus
efectos ambientais.

7) Detallaranse as metodoloxías e procesos de cálcu-
lo utilizados na avaliación ou valoración dos diferentes
impactos ambientais, así como a fundamentación cien-
tífica Besa avaliación.

8) Xerarquizaranse os impactos ambientais identifi-
cados e valorados para coitece-la sala importancia rela-
tiva. Así mesilla, efectuarase unha avaliación global que
permita adquirir unha visión integrada e sintética da
incidencia ambiental do proxecto.

d) Establecemento de medidas protectoras e correc-
toras e programa de vixilancia ambiental.

Indicaranse as medidas previstas para reducir, elimi-
nar ou compensa-los efectos ambientais negativos sig-
nificativos; así como as posibles alternativas existentes
ás condicións inicialmente previstas no proxecto. Con
este fin:

1) Describiranse as medidas adecuadas para atenuar
ou suprimi-los efectos ambientais negativos da activi-
dade, tanto no referente ó seu deseño e situación, como
os procedementos de anticontaminación, depuración e
dispositivos xenéricos de protección do medio.

2) En defecto das anteriores medidas, aqueloutras di-
rixidas a compensa-los ditos efectos, a ser posible con
accións de restauración, ou da mesma natureza e efec-
to contrario ó da acción comprendida.

3) 0 programa de vixilancia ambiental establecerá un
sistema que garanta o cumprimento das indicacións e
medidas protectoras e correctoras contidas no estudio
de impacto ambiental.

e) Documento de síntese.

O documento de síntese abranguerá en forma sumaria:

1) As conclusións relativas á viabilidade das actua-
cións propostas.

2) As conclusións relativas ó exame e elección das
distintas alternativas.

3) A proposta de medidas correctoras e o programa
de vixilancia tanto na fase de execución da actividade
proxectada como , na do seu funcionamento.

O documento de síntese non debe exceder de vinte-
cinco páxinas e será redactado en termos asequibles
á comprensión xeral.

Indicaranse así mesmo as dificultades informativas ou
técnicas que se encontraron na realización do estudio
con especificación da orixe e causa de tales dificultades.

Artigo 4.° —Información previa ó promotor.

Con obxecto de facilita-la elaboración do estudio do
impacto ambiental e cando considere que pode resul-
tar de utilidade para a súa realización, a Administra-
ción poñerá a disposición do titular do proxecto os in-
formes e calquera outra documentación que estea no
seu poder, relacionada con este.

Artigo 5.° —Procedemento para a declaración do im-
pacto ambiental.

1.—Presentac ón do estudio do impacto ambiental.

O promotor, xunto co proxecto, presentará o estudio
do impacto ambiental, que deberá conte-lo sinalado no
artigo 3, perante a Secretaría Xeral da Comisión Gale-
ga do Medio Ambiente, que lle remitirá seguidamente'
o órgano substantivo que se considere procedente por
razón da materia, coa indicación das consellerías e de-
mais organismos e institucións ás que este deberá soli-
citar informes. Entenderase como órgano substantivo
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aquel que, conforme á lexislación aplicable o proxecto
de que se trate, deba concede-la autorización para a
súa realización.

2.—Información pública do estudio do inipacto am-
biental.

O órgano substantivo someterá o estudio do impacto
ambiental ó trámite de información pública durante trinta
días hábiles e a solicita-los informes complementarios
que en cada caso se consideren oportunos.

O estudio do impacto exponerase ó público nas ofici-
nas correspondentes do órgano substantivo, logo de
anuncio no Diario Oficial de Galicia.

3.—Remisión do expediente.

Con carácter previo á resolución administrativa que
se adopte para a realización ou, se é o caso, autoriza-
ción da obra, instalación ou actividade de que se trate,
o órgano substantivo remitiralle o expediente o órgano
administrativo de medio ambiente, e pode xuntar unha
proposta de declaración de impacto ambiental. No su-
pasto de que non se formule a dita proposta, remitirán
as observacións que coide oportunas, co obxecto de que
o órgano ambiental formule unha declaración de im-
pacto, na que se determinen as condicións que deban
establecerse para a adecuada protección do medio e
dos recursos naturais.

O expediente a que se retire o parágrafo anterior es-
tará integrado, polo menos, polo documento técnico do
proxecto, e estudio de impacto ambiental, o resultado
de información pública e a proposta do órgano subs-
tantivo, dado o caso.

Se o estudio de impacto ambiental non se considera
correcto, o órgano administrativo de medio ambiente,
á vista do contido das alegacións e observacións for-
muladas no período de información pública, e dentro
dos trinta días hábiles seguintes á recepción do expe-
diente comunicaralle o órgano substantivo os aspectos
en que, se é o caso, o estudio debe ser completado. O
órgano substantivo comunicarallo ó promotor do pro-
xecto e fixaralle un prazo de vinte días hábiles para o
seu cumprimento, transcorrido éste, presentará un novo
estudio de impacto ambiental o órgano substantivo, quen
o remitirá ó organo ambiental para que este formule
a declaración do impacto ambiental.

4.—Declaración do impacto ambiental.

Unha vez que o órgano ambiental reciba o informe
formulará no prazo' de sesenta días a declaración do
impacto ambiental que determinará, para os seus efec-
tos ambientais, a conveniencia ou non de realiza-lo pro-
xecto, e en caso afirmativo fixará as condicións nas que
se debe realizar.

Cancio pola complexídade, magnitude ou outras ca-
racterísticas do proxecto de actuación ou porque se pre-
vexan impactos severos ou críticos, sexa necesario un
maior período de tempo para formula-la declaración de

impacto ambiental. O órgano ambiental poderá expre-
samente, logo de comunicarllo o promotor, amplia-lo pra-
zo recaído no parágrafo anterior.

As condicións, ademais de conter especificacións con-
cretas sobre protección do medio, formarán un todo co-
herente coas esixidas para a autorización do proxecto:
integraranse se é o caso coas previsións contidas nos
plans ambientais existentes, referiranse a necesidade de
salvagarda-los ecosistemas e a súa capacidade de re-
cuperación.

As condicións a que se fixo referencia nos parágra-
fos anteriores deberán adaptarse ás innovacións ache-
gadas polo progreso científico e técnico.

A declaración do impacto ambiental, que Ile será re-
mitida o órgano substantivo unha vez formulada polo
órgano ambiental, co fin de que aquel dicte a resolu-
ción administrativa de autorización do proxecto, inclui-
rá así mesmo as prescripcións pertinentes sobre a for-
ma de realiza-lo seguimento das actuacións, de
conformidade co programa de vixilancia ambiental.

5.—Resolución de discrepancias.

No caso de discrepancias entre os órganos con com-
petencia substantiva e o órgano administrativo do me-
dio respecto da conveniencia de executa-lo proxecto ou
sobre o contido do condicionado da declaración do im-
pacto, o órgano substantivo elevará o expediente ó Con-
sello da .Xunta de Galicia para a súa resolución.

6.—Notificación das condicións da declaración do im-
pacto ambiental.

Se no procedemento de outorgamento da autorización
substantiva está prevista a previa notificación das con-
dicións ó peticionario, esta farase extensiva ó contido
da declaración do impacto.

7.—Publicidade da declaración do impacto ambiental.

A declaración de impacto ambiental (arase pública
en todo caso mediante a súa inserción no Diario Ofi-
cial de Galicia.

Artigo 6.° —Procedemento para a declaración do im-
pacto ambiental con díctame previo.

A persoa física ou xurídica, pública ou privada que
se propoña realizar un proxecto dos abranguídos no ane-
xo deste decreto, poderá comunica-la mencionada in-
tención ó órgano ambiental, presentando na Secretaría
Xeral da Comisión Galega do Medio Ambiente unha
memoria resumo que recolla as características máis sig-
nificativas do proxecto que vai realizar.

No prazo de dez días hábiles a Secretaría Xeral da
Comision Galega do Medio Ambiente, remitirá esta me-
moria resumo o órgano substantivo que se considere
competente por razón da materia, e indicará as conse-
llerías e demais organismos ou institucións ás que este
deberá solicitar informes.
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No prazo de trinta días hábiles. desde a recepción da
mernoria resumo, o órgano substantivo remitiralle á Se-
cretaría da Comisión Galega do Medio Ambiente, o re-
sume das consultas efectuadas, así como ún informe
propio.

A Secretaría Xeral da Comisión Galega de Medio Am-
biente remitirá ó promotor un dictame previo, no que
figurarán os aspectos e indicacións que se consideren
beneficiosos para unha maior protección e defensa do
medio, así como calquera proposta que se coide conve-
niente respecto ós contidos específicos que se inclui-
rán no estudio de impacto ambiental.

En ningún caso este díctame previo condicionará a
declaración de impacto ambiental que resulte proce-
dente.

Unba vez que o promotor reciba este dictame previo,
continuará o procedemento de conformidade co esta-
blecido no artigo 5.°..

Artigo 7.° —Vixilancia e responsabilidade.

O órgano substantivo competente, por razón da ma-
teria, na realización ou autorización do proxecto exer-

. cera as funcións seguintes:

7.1. Realiza-las comprobacións necesarias e pedi-la
documentación e a información necesaria para o segui-
mento e a vixilancia do cumprimento da declaración
do impacto ambiental e das condicións impostas.

O órgano subtantivo, para un mellor exercicio destas
funcións e cando concurran circunstancias especiais, po-
derá reclama-la colaboración de entidades colaborado-
ras da Administración ou entidades e empresas de ins-
pección e control regulamentario, debidamente
autorizadas para realizar tal función en Galicia, logo da
tramitación do correspondente expediente de contrata-
ción.

7.2. Requiri-la suspensión da execución dos proxec-
tos nos casos seguintes:

1) Inicio da execución do proxecto sen ter cumprido
o trámite da declaración do impacto.

2) Ocultación de datos, a súa falsidade ou manipula-
ción dolosa no procedemento de avaliación.

3) Incumprimento ou transgresión das condicións am-
bientais impostas para a execución do proxecto.

4) Se a pesar de observa-las disposicións leste de-
creto, na fase do seguimento se pon de manifesto a exis-
tencia de impactos ambientais severos ou críticos. Nes-
te suposto elevará simultaneamente o expediente ó
órgano ambiental, para que este adopte a resolución que
proceda.

7.3. Exerce-las accións encamiiladas á restitución da
realidade física alterada pola execución de proxectos.
Para tal efecto, poderá imporier multas coercitivas su-
cesivas de acordo co previsto na lexislación vixente, sen

prexuízo de levar a cabo, se é necesario, á execución
subsidiaria a cargo do titular do proxecto, o titular do
proxecto deberá indemnizar en todo caso os danos e
perdas ocasionadas como consecuencia da execución
do proxecto.

7.4. Valora-los danos e perdas ocasionados, logo da
Laxación contradictoria, cando o titular do proxecto non
dea a súa conformidade.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

As funcións da Secretaría Xeral da Comisión Galega
do Medio Ambiente, serán asumidas temporalmente pola
Secretaría Xeral para a Protección Civil.

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

Primeira.—Para o non previsto no presente decreto,
será aplicación supletoria o Real decreto 1131/1988.

Segunda.-0 presente decreto entrará en vigor o día
seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trece de setembro de mil no-
vecentos noventa.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Dositeo Rodríguez Rodríguez
Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

ANEXO

1.—Refinerías de petróleo bruto, excluídas as empresas
que producen unicamente lubricantes derivados do pe-
tróleo, así como instalacións de gasificación e pirólise
de xistos betuminosos con capacidade superior a 500
Tn./día. Oleoductos e gasoductos submarinos.

2.--Centrais eléctricas con potencia igual ou superior
á 300 MW. Outras instalacións de combustión con po-
tencia térmica de, polo menos, 300 MW. Otros reacto-
res nucleares (excluidas ás instalacións de investigación
para a producción e transformación de materias fisio-
nables e fértiles nas que a potencia máxima non pase
de 1 KW. de duración permanente térmica).

3.—Instalacións destinadas exclusivamente ó almace-
namento permanente ou a eliminar definitivamente re-
siduos radiactivos:

Para os efectos d'este decreto, entenderase por alma-
cenan-lento permanente de residuos radioactivos, cal-
quera que sexa a súa duración temporal, aquel que es-
tea especificamente concibido para a dita actividade e
que estea fora do ámbito da instalación nuclear ou ra-
dioactiva que produce os ditos residuos.

4.—Plantas siderúrxicas integrais.
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5.—Instalacións destinadas á extracción de amianto,
así corno o tratamento e transformación do amianto e.
dos productos que conteñen amianto: para os produc-
tos de amianto - cemento, unha producción anual de
máis de 20.000 toneladas de productos rematados; para
as gornicións de fricción, unha producción anual de
máis de 50 toneladas de productos rematados e para
outras utilizacións de amianto, unha utilización de máis
de 200 toneladas por ano..

Para os efectos deste decreto, entenderase o termo tra-
tamento comprensivo dos termos manipulación e trata-
mento.

Entenderase o termo amianto - cemento referido a fi-
brocemento.

Entenderase «para outras utilizacións de amianto, unha
utilización de máis de 200 toneladas por ano», como
«para outros productos que conteñen amianto, unha uti-

lización de máis de 200 toneladas por ano».

6.—Instalacións químicas integradas:

Para os efectos desde decreto entenderase a integra-
ción como a daquelas empresas que comezan na mate-
ria prima bruta ou en productos químicos intermedios
e o seu producto final e calquera producto químico sus-
ceptible da súa utilización comercial posterior ou de in-
tegración nun novo proceso de elaboración.

Cando a instalación química integrada pretenda si-
tuarse nunha localización determinada na que non haxa
un conxunto de instalacións químicas preexistentes, que-
dará suxeita ó presente decreto, sexa cal sexa o producto
químico obxecto da súa fabricación.

Cando a instalación química integrada pretenda si-
tuarse nunha localización determinada na que xa exis-
ta un conxunto de instalacións químicas, quedará su-
xeita a este decreto se os productos químicos que
pretenda fabricar están clasificados como tóxicos ou pe-
rigosos, segundo a regulación 'que para tal efecto reto-.
Ile o Regulamento sobre declaración de substancias no-
vas, clasificación, etiquetado e envasado de substancias
perigosas (Real decreto 2216/1985, do 28 de outubro).

7.—Construcción de autoestradas, autovías e liñas de
ferrocarril de longo percorrido, que supoñan un novo'
trazado, aeroportos con pistas para despegare aterrar
dunha lonxitude maior ou igual a 2.100 metros e aero-
portos de uso particular.

Para os efectos deste decreto son autoestradas e auto-
vías as definidas como tales na Lei de estradas.

Para os efectos deste decreto entenderase por aero-
porto a definición proposta pola Directiva 85/337/CEE
e que corresponde co termo aerodromo, segundo o de-
fine o convenio de Chicago de 1914, relativo á crea-
ción da Organización da Aviación Civil internacional
(anexo 14). Neste sentido, entendese por aeroporto a
área definida de terra ou auga (que inclue tódalas súas
edificacións, instalacións e equipos) destinadas total ou
parcialmente a chegada, salda e movemento en super-
ficie de aeronaves.

8.—Portos comerciais, vías navegables e portos de na-
vegación que permitan o acceso a barcos superiores a
1.350 toneladas e portos deportivos.

En relación coas vías navegables e portos de navega-
ción interior que permitan o acceso a barcos superio-
res a 1.350 toneladas de desprazamento máximo (des-
prazamento en estado de máxima carga).

9.—Instalacións de eliminación de residuos tóxicos
e perigosos por incineración, tratamento químico ou al-
macenamento en terra.

Para os efectos deste decreto, entenderase tratamen-
to químico, referido a tratamento físico - químico, e por
'almacenamento en terra, entenderase depósito de se-
guridade en terra.

10.—Grandes presas.

Entenderase por gran presa segundo a vixente ins-
trucción para o proxecto, construcción e explotación dé.
grandes presas, da Dirección Xeral de Obras Públicas
e Urbanismo, aquela de máis de 15 metros de altura,
sendo esta a diferencia de cota existente entre a coroa-
ción dela e a do punto máis baixo de superficie xeral
de alicerces, ou as presas que, tendo entre 10 e 15 me-
tros de altura, responda a unha, polo menos, das indi-
cacións seguintes:

Capacidade no encoro superior a 100.000 metros cú-
bicos.

Características excepcionais de alicerces ou calquera
outra circunstancia que permita califica-la obra como
importante para a seguridade ou economía públicas.

11.—Primeiras repoboacións cando entrañen riscos
de graves transformacións ecolóxicas negativas:

Entenderase por primeras repoboacións tódalas plan-
tacións ou sernenteiras de especies forestais sobre so-
los que, durante os últimos cincuenta anos, non estive-
sen sensiblemente cubertos por árbores das mesillas
especies cás que se tratan de introducir, e todas aque-
las que se pretendan executar sobre terreos que nos úl-
timos dez anos estivesen desarborados.

Polo risco entenderase a probabilidade de ocorrencia.

Exisitirá risco de grave transformación ecolóxica ne-
gativa cando se dea algunha das circunstancias seguintes:

* A destrucción parcial ou eliminación de exempla-
res 'de especies protexidas ou en vías de extinción.

* A destrucción ou alteración negativas de valores sin-
gulares botánicos, faunísticos, edáficos, históricos, xeo-
lóxicos, literarios, arqueolóxicos e paisaxísticos.

* A actuación que, por localización ou ámbito tem-
poral, dificulte ou impida a nidificación ou a reproduc-
cion de especies protexidas.

* A previsible regresión en calidade de valores edá-
ficos cunha recuperación que non é previsible .a prazo
medio.	 -
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* As accións das que se poida derivar un proceso
erosivo incontrolable, ou que produzan perdas de solo
superiores as admisibles en relación coa capacidade de
rexeneración do solo.

* As accións que alteren paisaxes naturais ou huma-
nizados de valores tradicionais arraigados.

* O emprego de especies non incluidas nas escalas
de sucesión natural da vexetación correspondente á es-
tación que se vai repoboar.

* As actuacións que impliquen unha notable dimi-
nución da diversidade biolóxica.

12.—Extracción a ceo aberto de hulla, lignito ou outros
minerais.

Para os efectos deste decreto, entenderase por extrac-
ción a ceo aberto aquelas tarefas ou actividades de apro-
veitamento ou explotación dos xacementos minerais e
demáis recursos xeolóxicos que necesariamente requi-
ran a aplicación dunha técnica mineira e non se reali-
cen mediante labores subterráneas.

Quedan suxeitas a este regulamento as explotacións
mineiras a ceo aberto de xacementos minerais e demais
recursos xeolóxicos das seccións A, B, C e D, o apro-
veitamento das cales está regulado polo Lei de minas
e normativa complementaria cando se dea algunha das
seguintes circunstancias:

* Explotacións,que teñan un movemento total de te-
rras superior a 400.000 metros cúbicos/ano.

* Explotacións de depósito ligados a dinámica flu-
vial, fluvioglacial, litoral ou eólica e depósitos mariños.

* Explotacións que produzan impactos paisaxísticos
severos ou críticos.

* Explotacións situadas en espacios naturais protexi-
dos ou que suporian mingua dos seus valores naturais.

* Explotacións de substancias que poidan sufrir al-
teracións por oxidación, hidratación, etc. e que indu-
zan, en límites superiores os incluidos nas lexislacións
vixentes, a acidez, toxicidade ou outros parámetros en
concentracións tales que supoñan risco para a saúde
humana bu o medio, como os filóns con sulfuros, ex-
plotacións de combustibles sólidos, explotacións que re-
quiran tratamento por lixiviación in situ e minerais ra-
diactivos.

Todas aquelas actuacións que produzan unha altera-
ción física ou unha perda dos valores naturais, cultu-
rais, científicos ou educativos dos espacios naturais en
réxime de protección xeral, incluídos no Rexistro Xe-
ral de Espacios Naturais de Galicia.

14.—Calquera actuación que, mediante decreto do
Consello da Xunta de Galicia, se considere, con poste-
rioridade á aprobación deste decreto, que debe estar
suxeita a avaliación do impacto ambiental ordinaria.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
Consellería de Economía e Facenda

Corrección de erms.—Orde do 24 de xullo
de 1990 pola que se autoriza o alleamento
mediante permuta dunha parte do predio
onde se sitúa o campamento romano de Ci-
dadela, no concello de Sobrado.

Advertidos erros no texto da citada orde, publicado
no Diario Oficial de Galicia, n.° 163, do 21 de agosto
de 1990, cómpre face-las oportunas correccións da se-
guinte forma:

Na páxina 5.684, no parágrafo segundo do punto 2,
onde di: «o predio matriz está inscrito no rexistro da
propiedade de Arzúa, no tomo 458, libro 23, folio 35,
inscrición La », debe dicir: «O predio matriz está ins-
crito no rexistro da propiedade de Arzúa no tomo 458,
libro 32, folio 35, número 7.041, inscrición 1.a».

Asi mesmo no parágrafo 2 do punto 3 onde di: «...folio
197...», debe dicir: «...folio 107...».

Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria

Orde do 6 de setembro de 1990 pola que se
autoriza a posta en funcionamento do con-
servatorio de música non estatal de grao ele-
mental de Viveiro, provincia de Lugo.

Creado polo Decreto 421/1990, do 31 de xullo (DOG
do 14.8), o conservatorio de música non estatal de grao
elemental de Viveiro, provincia de Lugo, e unha vez que
se facultou a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria na derradeira disposición do citado de-
creto para determina-la posta en funcionamento do men-
cionado centro;

Esta consellería dispón:

Artigo primeiro.—

Autorízaselle o comezo das actividades académicas
ó conservatorio de música non estatal de grao elemen-
tal de Viveiro, provincia de Lugo.

Artigo segundo.—

O dilo conservatorio queda sometido ó réxime común
docente dos conservatorios e á inspección académica,
e seralle de aplicación a normativa vixente sobre cen-
tros de ensinanzas artísticas.

O que lle comunico para o seu coñecemento e efectos.

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 1990.

Juan Piñeiro Permuy
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

Ilmo. Sr. Director Xeral de Ensinanzas Medias
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