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ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE PROCEDEMENTO DE CADUCIDADE DA CONCESIÓN DE EXPLOTACION 

“CASALONGA” Nº 6996. 

Con data 05/03/2020, Uxía Lemus de la Iglesia, asinando como concelleira de Urbanismo do Concello de 

Teo, presenta escrito no que comeza indicando que “en relación co expediente de caducidade da concesión de 

explotación mineira Casalonga II, número 6996, en primeiro lugar, pregamos se considere ao Concello de Teo 

personado como interesado neste expediente, dada a innegable vinculación entre a existencia ou non dunha 

concesión mineira, e os conseguintes actos de disciplina urbanística de competencia municipal”, e tras realizar 

unha serie de consideración sobre o inicio do procedemento de caducidade da concesión de explotación 

“Casalonga” nº 6996, sobre incumprimentos do plan de labores para o ano 2019 e sobre falta de 

seguridade na explotación, finaliza solicitando que se “teñan estas consideracións en conta no expediente do 

procedemento de caducidade, revisen canto antes as condicións de seguridade e laborais da explotación, e nos 

teñan por personados como interesados no expediente da caducidade da concesión mineira 6996 Casalonga II”. 

Tras requirimento desta Xefatura Territorial, do 25/03/2020, no que se solicitaba a Uxía Lemus de la 

Iglesia a acreditación da súa representación segundo a normativa de procedemento de administrativo 

común e de bases de réxime local, o 06/05/2020 ten entrada no Rexistro do Edificio Administrativo da 

Coruña, escrito asinado polo alcalde do Concello de Teo no que reitera “a solicitude de personación do 

Concello de Teo no expediente de caducidade da concesión de explotación mineira Casalonga II, número 6696, 

dada a innegable vinculación entre a existencia ou non dunha concesión mineira e os conseguintes actos de 

disciplina urbanística de competencia municipal”. 

En relación coa anterior solicitude do alcalde do Concello de Teo, indicase que nos artigos 86 e 87 da Lei 

22/1973, do 21 de xullo, de Minas e os correspondentes 109, 110 e 111 do Regulamento Xeral para o 

Réxime da Minería, enuméranse as causas polas que se declararan caducadas as concesións de 

explotación de recursos da sección C) e establécense as normas ás que se someterá a tramitación destes 

expedientes, e nelas non se prevé a existencia dun interese lexítimo que permita exercer a condición de 

interesado. 

Con todo, en virtude do deber de colaboración entre as Administracións Públicas, regulado na Lei 

40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, indícaselle que con data 05/08/2020 a 

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña acordou “Finalizar o 

procedemento de caducidade da concesión de explotación de recursos mineiros da sección C) Casalonga, 

núm. 6996 co arquivo do expediente, por non quedar acreditadas as causas de caducidade 

contempladas no acordo de inicio do procedemento de caducidade do 26/08/2019”. 

 

A Coruña, na data indicada na marxe esquerda 

O xefe do Servizo de Enerxía e Minas 

Juan José Iglesias Suárez 
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=zlJC5gxnU6
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