PRINCIPAIS DATOS DA MINARÍA GALEGA
emprego (datos 2014)

nº de explotacións

Total: 4.963 empregos directos

Total: 296 explotacións activas
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Balnearios
Augas embotelladas

Datos 2014. Estadística Minera de España. Elaboración propia.
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GRANITO

Galicia produce

Galicia é líder indiscutible na
produción de granito en bruto de
España, representando o
PRODUCCIÓN ANUAL
DE GRANITO
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Co apoio de

Un sector ESTRATÉXICO

A CÁMARA

A MINARÍA

A Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) é unha corporación de dereito público e un órgano consultivo dos
poderes públicos, tutelada pola Consellería de Economía
e Industria da Xunta de Galicia.

Os recursos xeolóxicos son bens de dominio público que
forman parte da riqueza nacional, constituíndose nas materias primas da maior parte da industria, a xeración de
enerxía e a construción. A investigación e aproveitamento
dos recursos xeolóxicos está, na maioría dos casos, declarada de utilidade pública polo seu carácter estratéxico e o
seu impacto na economía e o emprego. A execución destas
actividades está encomendada á iniciativa privada, a través de concesións ou autorizacións, baixo a estrita supervisión e control da Administración.

Na actualidade, os recursos minerais son imprescindibles para
numerosas actividades como a construción, as industrias automobilística, aeronáutica, aerospacial e naval, a electrónica e
a informática, a elaboración de vidro e de cerámica, a alimentación, a farmacia ou a agricultura, por poñer uns exemplos.

Representa o conxunto da minaría na nosa Comunidade.
Xuntando, baixo a mesma entidade, o interese público e
os intereses particulares a prol dun mellor aproveitamento dos nosos recursos xeolóxicos, co obxectivo de maximizar o beneficio para o conxunto da sociedade.

Os minerais e os seus derivados están presentes na nosa vida
cotiá de forma directa ou indirecta. De aí a importancia do sector mineiro, que vai máis aló dos meros intereses económicos,
pois afecta notablemente a outras esferas, como as sociais.

MISIÓN
Fomentar o desenvolvemento da minaría.
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FORMIGÓNS E MORTEIROS
FIRMES ESTRADAS
FERROCARRIL
DIQUES

Fachadas
Mesados
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Canteiría

Cubertas
Fachadas
Pavimentos
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Ladrillos
Tellas
Refractarios

OCIO E ALIMENTACIÓN

2
APROVEITAMENTO
Explotación e beneficio de
recursos xeolóxicos

3
restauración
Rehabilitación do terreo
afectado, tratamento
de residuos

AGROPECUARIO E INDUSTRIA

ENERXÍA

REPRESENTACIÓN

DEFENSA E ASISTENCIA TÉCNICA

Durante 2016 mantivemos 87 xuntanzas
con distintos responsables institucionais.

Compatibilidade ambiental, integración territorial, seguridade e saúde
laboral e valorización de recursos xeolóxicos.

6

FUNCIÓNS PÚBLICAS
• Agrupar e representar os intereses mineiros
• Asesorar os poderes públicos
• Propoñer reformas lexislativas que contribúan ao fomento da minaría
• Subministrar informes ás autoridades e particulares que
o soliciten
• Formar estatísticas mineiras
• Fomentar o ensino da minaría
• Facilitar a investigación de recursos e o desenvolvemento
das actividades mineiras
• Crear e actualizar o Censo Catastral Mineiro de Galicia
(CCMG).
• Atender a seguridade e salubridade das minas
• Crear bolsas de emprego mineiro
• Mediar e dirimir nos conflitos
• Exercer encomendas da Administración

ASEMBLEA

ROCHAS
industriais

Minerais
metálicos

Produtos
enerxéticos
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Universidades
Consellería de
Economía, Emprego
e Industria
Consellería de
Medio Ambiente
e Ordenación do
Territorio

Bebida
Balnearios
Cosmética

Fertilizantes
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
ELECTRÓNICA
PRÓTESIS MÉDICAS

Electrónica
Automóbil
Ferramentas
Aeronáutica

Auga quente sanitaria
Calefacción

Secretario Xeral
D. Diego López González.

XESTIÓN
DA AUGA
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AGRÍCOLA,
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RECUPERACIÓN DE
HÁBITATS
PROTEXIDOS
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Empresas		
Particulares
Socios

Prensa
Entidades
Administración

Revisión de instrumentos de
ordenación e planificación

Cursos de formación en seguridade mineira
e prevención de riscos laborais.
Sedes dos cursos

Alegacións
Ditames
Propostas

Informes
Certificacións

Convenio coa
Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación
do territorio

As Pontes

Arteixo
134

Santa Comba
Ordes
Santiago
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2012 2013 2014 2015 2016

Aportacións a proxectos Xornada sobre Xestión
Mineira Sustentable
normativos:

Vicepresidente primeiro
David Fernández Grande S.L.,
D. David Fernández Sanromán

Ourense
A Cañiza
Porriño

Vicepresidente segundo
Pasek Minerales S.A.,
D. Fernando Pla de la Rosa.

Tesoureiro e Contador
ASOCIACIÓN GALEGA DA PROPIEDADE BALNEARIA - D. Benigno Amor Barreiro.

O Censo Catastral Mineiro de Galicia é unha aplicación web desenvolvida
pola Cámara Oficial Mineira de Galicia e a Dirección Xeral de Industria,
Enerxía e Minas da Xunta de Galicia, na que se describe a situación xeográfica e administrativa dos dereitos mineiros existentes en Galicia.
ZONAS
DE LECER

Empresas e
particulares
Outras entidades
de carácter
público

•

Regulamento da Lei do Solo

•

Catálogo das Paisaxes de
Galicia

•

Borrador de Regulamento de
Explosivos

•

Borrador de Estratexia
Galega de Seguridade e
Saúde no Traballo.

Verín

evolución número de alumnos

total: 1.621 alumnos

Censo Catastral Mineiro de Galicia

SOLO
INDUSTRIAL
OU
RESIDENCIAL

Total
179

90

XUNTA DIRECTIVA
Presidente
General de Hormigones S.A.,
D. Juan de Dios Martín Aparicio.
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9

Órgano permanente de xestión, administración e proposta da Cámara. Formada por membros escollidos polo electorado da Cámara:
Auga
mineral

15

26

A Coruña

Órgano supremo de goberno e representación da Cámara. Formada polas persoas físicas ou xurídicas, que realicen actividades mineiras, incluída a restauración do espazo afectado e o tratamento de residuos mineiros, dentro do ámbito
territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Alegacións, informes, ditames
(por documento)

CONSULTAS
(por solicitante)
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Servizos
•

Dossier normativo

•

Axenda

•

Boletín

Observatorio de Seguridade Mineira

•

Servizo de alerta
individualizada e circulares

Creado pola COMG en colaboración coa Dirección Xeral de Enerxía e Minas
e o ISSGA, co obxectivo de diminuír a sinistralidade e mellorar as condicións de seguridade e salubridade das explotacións mineiras galegas.

•

Asesoramento técnico e xurídico

evolución número de cursos

www.censomineiro.org

total: 71 cursos
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Convenio de
colaboración con
Norprevención
Para o fomento da mellora contínua das condicións de traballo.

Divulgación

26

2009 2010 2011 2012 2014 2016

Os galardoados con premios Santa Bárbara.

Cámara Oficial Mineira de Galicia.
Memoria 2016

Estamos comprometidos cunha minaría eficiente e sustentable: compatible co medio ambiente, integrada no territorio no
que se atopa, responsable coa sociedade que a acolle, segura
para as persoas que nela traballan e rendible economicamente.

construción

Favorecemos a posta
en valor dun recurso natural,
público e indispensable, para
beneficio da sociedade.

