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Sr. Presidente

Deputación Provincial de Lugo
San Marcos no B
27001 - Lugo

Felicitación polos acordos do Órgano Reitor da Reserva da Biosfera Terras do Miño, en
o día 24 de setembro de 2013

sesión extraordinaria celebrad a

Sr. Presidente:

SGHN ven de ser informada polo Órgano Reitor da Rese¡va da Biosfera Te¡¡as do Miño (en
adiante Órgano Reitor), dependenté da Deputación que vostede preside, acerca d.as xesüóns
desenvolvidas en relación co expediente de solicitude do permiso de exploración mineira Lago II (n'
6056) nun ámbito territorial de 396 cuadrlculas mineiras que afecta a unha parte importante da zona
tampón e de transición da Rese¡va de Biosfera Terras do Miño, zonas éstas que funcionan como áreas
de amortiguación de impactos para as zorvls nhcleo, nas cales deben primar os obxectivos de
conservación da biodiversidade e xeoüversidade.
SGHN considera moi acertada a decisión do Órgano Reitor de solicitar ao Consello Científico
do Comité Español do Programa MaB que realice unha avaliación científica e obxectiva das posibles
repercusións que este Proxecto mineiro pode conlevar sob¡e o estado de coruervación dos valores
ambientais e cultu¡ais da Reserva de Biosfera Terras do Miño.
SGHN apoia totalmente a petición do Órgano Reitorpara que o Consello Científico do Comité
Español do Programa MaB inste aos organismos autonómicos competentes en materia de avaliación
ambiental así como de conse¡vación da natureza, para que integren a condición de Reserva de Biosfera,
e por tanto como Area Protexida po¡ Lrstrumentoi Intemacionais de acordo á Lei 42 / 2OO7 , dentro dos
procedementos de avaliación e tramitación ambiental.

En Santiago de Compostela a 14 de outubro de 2013
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