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RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DA ACTUALIZACIÓN DO PLAN DE RESTAURACIÓN
DA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN “CASALONGA”  NÚM. 6996,  SITUADA NO TERMO
MUNICIPAL DE TEO, PROVINCIA DA CORUÑA.

Examinado o expediente da solicitude de autorización da actualización do plan de restauración
da  concesión  de  explotación  “Casalonga”  núm.  6996  presentada  por  Toca  y  Salgado  S.L.,
resultan os seguintes

FEITOS

Primeiro.- Mediante  a  Resolución do 7  de xaneiro de  2002 da Dirección  Xeral de Industria,
Enerxía e Minas, outorgouse a concesión de explotación de recursos da sección C) “Casalonga”
núm. 6996,  de  catro cuadrículas mineiras, no  termo municipal de Teo, para a extracción de
áridos, por  reclasificación  do  recurso  da  preexistente  autorización  de  aproveitamento  de
recursos da sección A) “Casalonga” núm. 69, a favor de Camilo Carballal S.L, por unha vixencia
de 30 anos prorrogables por períodos iguais ata un máximo de 90 anos.

A dita Resolución incluía como condición especial o cumprimento das condicións establecidas
na  Declaración  de  Impacto  Ambiental  (DIA)  do  09/01/2001  e  da  súa  modificación  do
03/04/2001, emitida pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental para o “Proxecto
de  explotación,  estudio  de impacto  ambiental  e  plan  de restauración  de dúas  cuadrículas
mineiras denominadas Casalonga II nº 6996 (xuño 1998)”.

Segundo.- Mediante  a  Resolución  do  22  de  marzo  de  2018  da  Consellería  de  Economía,
Emprego e Industria, autorizouse a transmisión do dereito mineiro “Casalonga” núm. 6996 a
favor  da  sociedade  Toca  y  Salgado,  S.L.  (en  adiante  Toysal),  requirindo,  entre  outras
condicións, a presentación dunha actualización do plan de restauración do espazo afectado
pola  explotación  mineira  para  adaptalo  ao  Real  decreto  975/2009,  do  12  de  xuño,  sobre
xestión  de  residuos  das industrias  extractivas  e  de  protección  e  rehabilitación  do  espazo
afectado por actividades mineiras.

O  03/10/2018  a  sociedade  Toysal  presentou  o  resgardo  de  depósito  na  Caixa  Xeral  de
Depósitos da constitución do aval de rehabilitación do espazo natural afectado pola concesión
de explotación “Casalonga” núm. 6996 por importe de 54.991,00 euros.

Terceiro.- O  31/07/2018  Toysal  presentou ante  a  Xefatura  Territorial  da  Coruña  unha
solicitude de aprobación da actualización do plan do restauración da concesión de explotación
“Casalonga”  núm. 6996,  denominado  “Plan  de  Restauración  da  concesión  de  explotación
Casalonga nº 6996 (xullo 2018)”, que foi desestimada  por  Resolución  da Dirección Xeral de
Enerxía e Minas do 14  de decembro de  2018,  por non contar  coa preceptiva autorización
ambiental integrada para a construción dunha planta de xestión de residuos orgánicos para a
obtención de biogás e fertilizantes que estaba prevista para a rehabilitación da parcela onde se
situaban as antigas instalacións da explotación.
Na dita resolución de desestimación indicouse o seguinte:
“De conformidade coa Resolución, do 22 de marzo de 2018, da Consellería de Economía, Emprego e
Industria, pola que se autoriza a transmisión do dereito mineiro “Casalonga” nº 6996 e co establecido no
Real decreto 975/2009, do 12 de xuño, a sociedade Toysal debe presentar un plan de restauración para
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a  dita  concesión  de  explotación  adaptado  a  normativa  vixente  e  que  contemple  a  totalidade  das
superficies”.

Cuarto.- O 17/01/2019 Toysal presenta  ante a Xefatura Territorial da Coruña unha  segunda
solicitude de aprobación da actualización do plan do restauración da concesión de explotación
“Casalonga”  núm.  6996  denominado “Plan  de  restauración  da  concesión  de  explotación
Casalonga nº 6996 (xaneiro 2019)”, que foi arquivada por Resolución do 15 de abril de 2020 da
Xefatura  Territorial  da  Consellería  de  Economía,  Emprego e  Industria  da  Coruña,  por non
contar co preceptivo informe ambiental para a valorización de residuos inertes (residuos de
construción e demolición) mediante o seu emprego como recheo do oco de explotación.

Nesta resolución de arquivo establecíase que “de conformidade coa Resolución do 22/03/2018 da
Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se autoriza a transmisión do dereito mineiro
“Casalonga” núm 6996 e co establecido no Real decreto 975/2009, do 12 de xuño, a sociedade Toysal
debe presentar un plan de restauración para a dita concesión de explotación adaptado a normativa
vixente e que teña en conta os informes emitidos polos organismos sectoriais durante o procedemento
de Avaliación de Impacto Ambiental Simplificada, con independencia do seu remate”.

Quinto.- O 26/05/2020 Toysal presenta ante a Xefatura Territorial da Coruña unha  terceira
solicitude de aprobación da actualización do plan do restauración da concesión de explotación
“Casalonga”  núm.  6996  denominado  “Plan  de  restauración  da  concesión  de  explotación
Casalonga nº 6996 (maio 2020)”, subscrito o 25/05/2020 por Luisa Álvarez Zaragoza, colexiada
núm. 2.121 do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas do Noroeste.

Sexto.- O 08/07/2020 solicítase pola Xefatura Territorial da Coruña informe da actualización do
plan de restauración da concesión de explotación “Casalonga” núm. 6996 á Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático de conformidade ao establecido no artigo 5.1 do Real
decreto 975/2009, do 12 de xuño, sobre xestión dos residuos das industrias extractivas e de
protección e rehabilitación do espazo afectado por actividades extractivas.

Sétimo.- O 27/07/2020 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático remite á
Xefatura Territorial da Coruña o informe solicitado.

Oitavo.- O 09/10/2020 os servizos técnicos da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda
e Consellería  de Economía,  Empresa e  Innovación da Coruña emiten informe favorable da
actualización do plan de restauración da concesión de explotación “Casalonga” núm. 6996.

Noveno.- O 11/01/2021 a Xefatura Territorial  da Vicepresidencia Segunda e Consellería  de
Economía, Empresa e Innovación da Coruña formulou proposta de resolución no senso de
autorizar  a  actualización do plan de restauración da concesión de explotación “Casalonga”
núm. 6996. 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

Primeira.- De acordo co disposto no artigo 39 do Decreto 230/2020, do 23 de decembro, polo
que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía,
Empresa e Innovación (DOG núm. 5 do 11.01.2021), corresponde ás Xefaturas Territoriais a
instrución dos procedementos e a elaboración das propostas de resolución de outorgamento
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dos  dereitos  mineiros,  autorización  das  súas  modificacións,  transmisións,  renovacións  ou
prórrogas, declaración de caducidade e a autorización de plans de restauración.

Segunda.- Segundo o disposto no artigo 16 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da
minería de Galicia, corresponde ao titular da consellería competente en materia de minas da
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  a  resolución  de  expedientes  en  materia de  dereitos
mineiros,  competencia  delegada  na  persoa  titular  da  Dirección  Xeral  de  Planificación
Enerxética e Recursos Naturais de acordo co artigo 2 da  Orde do 24 de xuño de 2021 (DOG
núm.  127,  de  06/07/2021)  sobre  a  delegación  de  competencias  en  diversos  órganos  da
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía Empresa e Innovación.

Terceira.- Na  resolución  deste  expediente  administrativo  resulta  necesario  ter  presente  o
disposto nos artigos 5.1 e 2, 6.4 e 7 do Real Decreto 975/2009, de 12 de xuño, sobre xestión
dos residuos das industrias extractivas e de protección e rehabilitación do espazo afectado por
actividades mineiras, que son de aplicación no caso da autorización da actualización do plan de
restauración e indican o seguinte:

“Artigo 5. Autorización do plan de restauración. 

1. A autoridade competente en minería, á vista do plan de restauración presentado, poderá autorizalo,
esixir  ampliacións  ou  introducir  modificacións  ao  mesmo,  previo  informe  da  autoridade  ambiental
competente. (...)

2.  A  autorización  do  plan  de  restauración  farase  conxuntamente  co  outorgamento  do  permiso  de
investigación, a autorización ou a concesión de explotación, e terá a consideración de condición especial
do dito título mineiro.

Artigo 6. Participación pública.
4. O trámite de información pública será preceptivo cando se modifiquen as condicións da autorización
do plan de restauración, e en particular as relativas á instalación ou ao plan de xestión de residuos, de
acordo co artigo 5.5. (...).

Artigo 7. Revisión do plan de restauración.

 Sen prexuízo do establecido no artigo 5, o plan de restauración deberá revisarse cada cinco anos por
parte da entidade explotadora e, no seu caso, modificarse se se produciron cambios substanciais que
afecten ao previsto nel, incluídos cambios no uso final do solo unha vez se conclúa o aproveitamento. As
posibles modificacións notificaranse á autoridade competente para a súa autorización.”

Cuarta.- No momento do outorgamento da concesión de explotación “Casalonga” num. 6996
aprobouse  conxuntamente  os  correspondentes  proxecto  de  explotación  e  plan  de
restauración, contando con avaliación ambiental favorable do órgano competente.

Dende o referido outorgamento, prodúcese un cambio na normativa referente á rehabilitación
dos espazos afectados pola actividade mineira, entrando en vigor o Real decreto 975/2009,
polo que cando se autorizou mediante resolución do 22 de marzo de 2018  a transmisión do
dereito mineiro da concesión de explotación “Casalonga” num. 6996 a favor do actual titular, a
sociedade Toysal,  requiríuselle  a  presentación dunha actualización do plan de restauración
para adaptalo á dita normativa.

Como xa se indicou nos feitos  3 e  4, tras a presentación de dúas actualizacións do  plan de
restauración  que  foron  denegadas  e  arquivadas  polo  órgano  mineiro  competente,  o
26/05/2020  Toysal  presentou a  actualización  do  plan  de  restauración  obxecto  desta
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resolución, denominado “Plan de restauración da concesión de explotación Casalonga nº 6996
(maio 2020)”.

Quinta.- No  tocante ao  cumprimento  dos  requisitos  normativos  para  a  autorización  da
actualización do plan de restauración, e tal e como se argumenta na proposta de resolución da
Xefatura Territorial da Coruña, cómpre salientar entre a documentación que obra incorporada
ao expediente administrativo os seguintes elementos de xuízo:

-  Informe  da  Dirección  Xeral  de  Calidade  Ambiental  e  Cambio  Climático  do  27/07/2020
requirido consonte o establecido no artigo 5.1  do Real Decreto 975/2009, no que o órgano
ambiental pronunciouse do seguinte xeito: 

“Examinada a documentación e considerando que a diferenza entre este plan de restauración de maio
de 2020, presentado como adaptación ao vixente Real decreto 975/2009, do 12 de xuño, e o plan de
restauración de maio de 1998, actualmente aprobado e que serviu de base para emisión da DIA do 9 de
xaneiro de 2001 e o outorgamento da concesión de explotación “Casalonga” nº 6996 por reclasificación
do recurso da autorización de aproveitamento de recursos da sección A) “Casalonga” nº 69,  é o uso do
solo  trala rehabilitación do oco de explotación,  de  uso para construción de naves industriais  a uso
forestal,  en  concordancia  co  uso  principal  dos  solos  da    contorna  ,  comunícaselle  que  non  resulta  
necesaria a modificación da mencionada declaración”.

- Informe favorable emitido o  09/10/2020 polos servizos  técnicos da Xefatura Territorial da
Coruña  da actualización do Plan de restauración da concesión de explotación “Casalonga”
núm. 6996, no que se recolle o seguinte:

“A única diferencia entre ambos plans é a proposta para o posible uso futuro do solo trala rehabilitación
do oco de explotación, de uso para construción de naves industriais a uso forestal, en concordancia co
uso principal dos solos da contorna.

No caso que nos ocupa, o plan de restauración presentado consiste nunha adaptación do aprobado á
lexislación vixente, o Real decreto 975/2009, sen que exista modificación nas labores de rehabilitación
previstas en ambos plans, que como xa se indicou consisten en remodelado de noiros en consonancia
coa paisaxe circundante coa creación de barreiras vexetais que oculten a parede de rocha, explanación,
adecuación de bermas e noiros, eliminación de superficies angulosas, instalación de cunetas, posterior
estendido de terra vexetal e sementeira de especies vexetais.

Tampouco existen modificacións relativas á instalación ou ao plan de xestión de residuos, dado que os
poucos estériles e lodos que se produzan na explotación an ser empregados na consolidación de pistas e
valorizados no proceso de restauración polo que,  de conformidade co artigo 3.7.g  do Real  decreto
975/2009, non vai existir ningunha instalación de residuos mineiros polo que non procede a realización
dun plan de xestión de residuos mineiros.
(...)

Por todo o explicado,  (...):

Os traballos de rehabilitación da superficie afectada pola actividade mineira recollidos neste plan de
restauración de maio de 2020 non supoñen modificación con respecto aos recollidos no plan autorizado
de xuño de 1998. Este documento de maio de 2020 consiste nunha adaptación ao vixente Real decreto
975/2009, así como nunha actualización do orzamento a prezos actuais.”

Sexta.-  Co  obxecto  de  garantir  o  cumprimento  da  restauración  do  espazo  afectado  pola
explotación, deberase estar ao disposto nos artigos 41 e 42 do Real decreto 975/2009, que
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establecen que a entidade explotadora constituirá garantías financeiras ou equivalentes para
asegurar o cumprimento do plan de restauración autorizado.

Pola súa banda, o artigo 32 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minería de Galicia,
establece  a  obriga  do  titular  dun dereito  mineiro  de constituír  unha garantía financeira  o
equivalente que responderá do cumprimento do plan de restauración ambiental, enumerando
no punto  4  como criterios  para  a  determinación  da  súa  contía  o  custo  real  de  todos  os
traballos de restauración conforme ao proxecto de restauración aprobado, a área afectada en
cada ano de explotación, o calendario e programa de execución e o uso actual e previsto do
solo.

No  punto  2  do  referido artigo  32  da  Lei  3/2008  sinálanse  as  formas  de  constitución  de
garantías financeiras ou equivalentes, indicado que “poderán ser, entre outras, fondos de provisión
internos constituídos por  depósito  en entidades financeiras  e garantías financeiras en  custodia dun
terceiro, tales como bonos e avais emitidos por entidades bancarias, así como contratos de seguros que
cubran a responsabilidade civil da entidade explotadora derivada do incumprimento do disposto no plan
de  restauración  autorizado”,  aclarando  no  punto  5  que “A  garantía  financeira  ou  equivalente
constituirase  de  forma  que  se  asegure  a  existencia  de  fondos  facilmente  dispoñibles  en  calquera
momento por parte da autoridade competente para a rehabilitación dos terreos afectados”.

En relación ao anterior,  cómpre indicar que segundo o informe de 09/10/2020 emitido polos
servizos  técnicos da Xefatura Territorial  da Coruña, “no calendario de execución estimado dos
traballos de rehabilitación se recolle que estes non comezan ata poucos anos antes do fin da vida útil da
explotación, momento no cal a superficie alterada será practicamente a totalidade, e que se recolle un
orzamento total para os traballos de rehabilitación propostos, movemento de terras e revexetación, de
134.402,52  euros  (IVE  incluído),  polo  que  considerase  que  Toysal  debe  constituír  unha  garantía
financeira que responda do cumprimento do plan de restauración ambiental por este orzamento total
por calquera das formas recollidas no artigo 32.2 da Lei 3/2008”.

Sétima.- Unha  vez  instruído  o  expediente,  o  11/01/2021  a  Xefatura  Territorial  da
Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña, tendo
en conta a documentación obrante no expediente, o pronunciamento do órgano ambiental, e
o  informe  emitido  polos  servizos  técnicos  adscritos  a  dita  Xefatura, ditou proposta  de
resolución de autorización da actualización do plan de restauración da explotación mineira
“Casalonga” núm. 6996, e de constitución por parte de Toysal dunha garantía financeira que
responda do cumprimento do citado plan de restauración pola cantidade de 134.402,52 euros.

De acordo co que antecede, vista a proposta de resolución da Xefatura Territorial da Coruña, a
Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minería de Galicia, a Lei 22/1973, do 21 de xullo,
de minas, o Regulamento xeral para o réxime da minería, de 25 de agosto de 1978, e demais
normativa de aplicación

RESOLVO:

Autorizar a actualización do plan de restauración da explotación mineira “Casalonga” núm.
6996,  denominado “Plan  de  restauración  da  concesión  de  explotación  Casalonga  nº  6996
(maio 2020)”, subscrito o 25/05/2020 por  Luisa  Álvarez Zaragoza, colexiada núm. 2.121 do
Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas do Noroeste.
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Esta  resolución  queda sometida  ao  cumprimento por  Toca  y  Salgado S.L. das  obrigas  e  á
presentación na Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía,
Empresa e Innovación da Coruña da documentación que se indican a continuación:

-  Presentar  no  prazo  dun  (1)  mes,  a  contar  dende  a  notificación  desta  Resolución,  o
xustificante do depósito dunha garantía financeira que responda do cumprimento do plan de
restauración polo importe de 134.402,52 euros (cento trinta e catro mil catrocentos dous con
cincuenta e dous euros), por calquera das formas recollidas no artigo 32 da Lei 3/2008, do 23
de maio, de ordenación da minería de Galicia e no artigo 41 do Real Decreto 975/2009, de 12
de xuño, sobre xestión dos residuos das industrias extractivas e de protección e rehabilitación
do espazo afectado por actividades mineiras.

- Revisar o plan de restauración aprobado mediante esta Resolución cada cinco anos, e no seu
caso, modificalo se se produciran cambios substanciais que afecten ao previsto nel, incluídos
cambios no uso final do solo unha vez se conclúa o aproveitamento. As posibles modificacións
notificaranse á autoridade mineira para a súa autorización. 

A  presente  resolución  ditase  a  efectos  administrativos,  deixando  a  salvo  calquera  outra
responsabilidade  ou  obriga  de  carácter  civil,  sen  prexuízo  de  terceiros  e  sen  excluír  a
necesidade  de  obter  as  demais  autorizacións  e  concesións  que  consonte  ás  leis  sexan
necesarias.

Contra  esta resolución,  que  é  definitiva  na vía  administrativa,  poderán  interpoñerse  os
seguintes recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que
consideren procedente:
a.  Recurso  potestativo  de  reposición,  ante  o  vicepresidente  segundo  e  conselleiro  de
Economía, Empresa e Innovación, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da
notificación desta resolución.
b. Recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da
notificación desta resolución.

Notifíquese esta resolución a todas as partes interesadas no procedemento.

Santiago de Compostela, 

O vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación

P.D. (Orde do 24/06/2021, DOG nº 127 do 06/07/2021)
A directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais
(asinado electronicamente)
Paula Uría Traba
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