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Avaliación Ambiental
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de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas
Xunta de Galicia
Consellería
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D. Serafín J. González Prieto, en nome e representación da SGHN na súa cualidade de Presidente da
asociación, en relacióncoa Nova consulta sobre kamitación de Avaliación de Impacto Ambiental do proxecto
de Planta de biomasa forestal de Mondariz (Mondariz, Pontevedra) promovido por ENGABIOMASA clave
2073/0021.,

rxpóN:
a nova documentación remiüda polo promotor non resposta a ningunha dascuestións plantexadas
por SGHN na resposta á primeira consulta sobre AIA do proxecto.

Que

SOLICITA:
Que o proxecto se someta a Avaliación de Impacto Ambiental e que o correspondente estudio faga unha
análise previa rigorosa da súa sosübilidade en termos de:
. Reducción real no consumo de combustibles fósiles (balance favo¡able de TEP xeneradas fronte as
consumidas).

.

Reducción real da liberación de gases de efecto invernadeiro (balance favorable inmisións-emisións de
GEIs, non só de

.

CO).

Efectos neutros ou positivos sobre abiodiversidade, os espacios naturais, e os aspectos socioeconómicos.
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C ientiflca sen ánimo de lucro f'undada en 1973. Irscriu no Rexistro Nacional de Asociaciórs co n' 5 84.9 I 8. Rexistrada no folio I I das Asoci¿s ións Protectoras
do Medio Ambiente (Xunta de Galicia). N" AO/C-OOO/382 do Rexistro de Asociacións Cultumis Galegas. Membro do Cons€llo Galego de Medio Ambrente.
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