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RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN DA SOLICITUDE DO CONCELLO DE TEO DE 
PARALIZACIÓN DA ACTIVIDADE NA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN “CASALONGA” 
Nº 6996. 

 

Con data 26/04/2019 recíbese na Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego 
e Industria da Coruña, remitido dende a Dirección Xeral de Enerxía e Minas, o escrito do 
25/04/2019 do alcalde do Concello de Teo, Rafael C. Sisto Edreira, no que solicita “a 
inmediata paralización das actividades da empresa Toca Salgado SL, Toysal, nos terreos do 
dereito mineiro “Casalonga” nº 6996, pola falta de autorizacións necesarias para as 
mesmas, conforme a normativa en vigor”, con base nunha serie de fundamentos que se 
analizarán nas consideracións legais e técnicas. 

Para a resolución desta solicitude cómpre ter en conta os seguintes ANTECEDENTES: 

1. Mediante Resolución, do 07/01/2002, da Dirección de Industria, Enerxía e Minas, 
outorgase a concesión de explotación “Casalonga” nº 6996, por reclasificación do recurso da 
existente autorización de aproveitamento de recursos de sección A) “Casalonga” nº 69, a 
favor de Camilo Carballal SL sobre una superficie de 4 cuadrículas mineiras no concello de 
Teo, segundo o plano de demarcación de febreiro de 2002. 

Era condición especial da dita Resolución de reclasificación 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”, datado en 
xuño de 1998. 

O 12/02/2003, foi extendido o título da concesión de explotación “Casalonga” nº 6996 sobre 
4 cuadrículas mineiras no termo municipal de Teo, para a extracción de áridos, por unha 
vixencia de 30 anos prorrogables por períodos iguais ata un máximo de 90 anos. 

Augas de Galicia emite o 11/03/2003 a correspondente autorización de vertido (modificada 
o 07/07/2009). 

Ademais, a actividade conta con licencia municipal para canteira, planta de trituración e 
planta de formigón dende o 11/08/1978 momento no que o existente era a autorización de 
aproveitamento de recursos da sección A) “Casalonga” nº 69. 

2. Mediante Auto, do 19/02/2013, do Xulgado Mercantil nº 2 da Coruña, declarase en 
situación legal de concurso voluntario á entidade Camilo Carballal SL, e finalmente, o 
01/09/2017, o Xulgado Mercantil nº 2 da Coruña decretou a adxudicación do dereito 
mineiro “Casalonga” nº 6996 a favor da sociedade Toca y Salgado SL (Toysal) na fase de 
liquidación do procedemento concursal da sociedade Camilo Carballal SL. 

3. O 22/03/2018, a Consellería de Economía, Emprego e Industria, resolveu autorizar a 
transmisión do dereito mineiro “Casalonga” nº 6996 a favor da sociedade Toysal, 
realizando, entre outros, o requirimento da 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 da industrias extractivas e de 
protección e rehabilitación do espazo afectado por actividades mineiras. 

4. O 31/07/2018 Toysal presenta unha actualización do plan do restauración da concesión 
de explotación “Casalonga” nº 6996, que foi denegada o 14/12/2018 mediante resolución 
da Dirección Xeral de Enerxía e Minas tendo en conta a denegación polo órgano ambiental 
da Autorización Ambiental Integrada para a actuación proposta. Nesta resolución indicase 
que de conformidade coa resolución, do 22/03/2018, da Consellería de Economía, Emprego 
e Industria, pola que se autorizou a transmisión do dereito mineiro “Casalonga” nº 2996 e 
co establecido no Real decreto 975/2009, do 12 de xuño, a sociedade Toysal debe presentar 
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un plan de restauración para a dita concesión de explotación adaptado á normativa vixente 
e que contemple a totalidade das superficies. 

5. O 03/10/2018 Toysal deposita na Caixa Xeral de Depósitos da Consellería de Facenda da 
Xunta de Galicia unha garantía financeira pola cantidade de 54.991,00 euros que reponde 
da rehabilitación do espazo natural afectado pola concesión de explotación “Casalonga” nº 
6996. 

6. O 08/10/2018 e o 23/10/2018 os servizos técnicos da Xefatura Territorial da Consellería 
de Economía, Emprego e Industria da Coruña, realizan visitas á concesión de explotación 
“Casalonga” nº 6996 nas que se comproba, entre outros extremos, a falta de actividade 
extractiva. 

7. O 12/11/2018 a Xefatura Territorial envía a Toysal o seguinte requirimento: 

‹‹Polo anterior, visto os artigos 71 e 100.2 da Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas e os artigos 
93 e 126.2 do Regulamento Xeral para o Réxime da Minería, tendo en conta o tempo transcorrido 
dende a autorización da transmisión, indícaselles que deben comezar os traballos no prazo de tres 
meses a contar dende a recepción deste requirimento, previa presentación do correspondente plan 
de labores, o cal deberá ser presentado en todo caso no prazo sinalado no apartado 5 da 
Resolución, do 22 de decembro de 2008, pola que se aproba e se fai público o novo modelo do Plan 
de Labores para actividades mineiras, este é dentro do mes de xaneiro de 2019. 

Advírteselle, que no caso de non dar cumprimento o indicado, incoarase o correspondente 
expediente de caducidade da concesión de explotación de conformidade co establecido no artigo 
86.3 da Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas e no artigo 109.g) do Regulamento xeral para o 
réxime da minería››. 

8. O 28/11/2018 Toysal solicita “a aprobación do contrato de arrendamento da concesión de 
explotación “Casalonga” nº 6996 a favor de Transportes, Residuos y Obras SL”, e o 
31/01/2019 presenta plan de labores no que se recolle este explotador. Finalmente, o 
15/03/2019, Toysal foi declarado desistido da súa solicitude de aprobación do contrato de 
arrendamento. 

9. O 17/01/2019, Toysal presenta o “Plan de restauración da concesión de explotación 
Casalonga nº 6996 (xaneiro 2019)”. 

10. O 28/02/2019 Augas de Galicia autoriza o cambio de titularidade a favor de Toysal da 
autorización de vertido do 11/03/2003 modificada o 07/07/2009. 

11. Con data 13/03/2019 a sociedade Toysal presenta escrito no que indica que “Se teña 
por comunicado o inicio de labores mineiras para o vindeiro venres 15 de marzo e, a 
contratación da empresa Transportes, Residuos y Obras SL, para os labores de arranque, 
carga, transporte e procesado do material, así como os labores de acondicionamento e 
restauración”. 

12. O 14/03/2019 Toysal presenta o plan de labores modificado, no que se inclúe a 
contratación de Transportes, Residuos y Obras SL. 

O 12/04/2019 a Xefatura Territorial da Coruña dá conformidade ao contrato subscrito o 
12/03/2019 pola empresa Toysal e Transportes, Residuos y Obras SL (Treos) para a 
prestación dos servizos de arranque, carga, transporte e procesado do material, así como os 
labores de acondicionamento e restauración, na concesión de explotación “Casalonga” nº 
6996. 

13. O 20/03/2019 os servizos técnicos da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria da Coruña realizan visita de inspección, na que se comproba o inicio 
dos labores mineiros. 

14. O 12/04/2019 a Xefatura Territorial da Coruña require a Toysal emenda de defectos do 
documento “Plan de restauración da concesión de explotación Casalonga nº 6996 (xaneiro 
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2019)”, en canto a completar o orzamento previsto, elaboración dun procedemento de 
admisión de residuos e control a través dun organismo de control externo. 

15. Con data 03/05/2019 os servizos técnicos da Xefatura Territorial da Consellería de 
Economía, Emprego e Industria emiten informe sobre a solicitude do concello de Teo de 
paralización da actividade na concesión de explotación “Casalonga” nº 6996 no que se 
conclúe que “segundo todo o explicado, por carecer de fundamento a solicitude formulada 
polo Concello de Teo dado que a falta de aprobación da actualización do plan de 
restauración non existe como causa prevista no ordenamento xurídico para a paralización 
ou suspensión da actividade mineira na concesión de explotación “Casalonga” nº 6996, 
procede a súa inadmisión ao abeiro do artigo 88.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das Administracións Públicas”. 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS: 

1. Comeza a solicitude do Concello co seguinte: 

‹‹Conforme ao sinalado no artigo 4 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 (en adiante Real Decreto 975/2009): 

Artículo 4. Solicitud de autorización del plan de restauración. 

1. Con carácter previo al otorgamiento de una autorización, permiso o concesión regulada por la 
Ley 2211973, de 21 de julio, de Minas, el solicitante deberá presentar ante la autoridad 
competente en minería un plan de restauración del espacio natural afectado por las labores 
mineras cuyo contenido se ajustará a lo establecido en el presente real decreto, teniendo en cuenta 
los aspectos propios de su actividad que puedan tener efectos negativos sobre el medio ambiente o 
la salud de las personas. Dicho plan deberá acompañar a la documentación correspondiente a la 
solicitud de autorización, permiso o concesión. 

2. No podrán otorgarse autorizaciones, permisos o concesiones reguladas por la Ley de Minas sin 
tener autorizado un plan de restauración y, una vez otorgados, no podrán iniciarse los trabajos 
hasta tener constituidas las correspondientes garantías financieras o equivalentes que aseguren su 
cumplimiento››. 

É necesario indicar que a xustificación da solicitude do Concello de Teo parte dunha 
confusión ao aplicar o réxime establecido no 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 mineiras, para o outorgamento dun novo dereito mineiro ao caso 
de “Casalonga” nº 6996, que é un dereito existente dende o 07/01/2002 que se reclasificou 
o recurso da autorización de aproveitamento de recursos de sección A) “Casalonga” nº 69. 

Como se indicou no antecedente 6 a sociedade Toysal depositou o 03/10/2018 na Caixa 
Xeral de Depósitos unha garantía financeira que reponde da rehabilitación do espazo natural 
afectado pola concesión de explotación “Casalonga” nº 6996, antes de iniciar os traballos de 
explotación. 

2. O Concello continúa do seguinte xeito analizando o 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 mineiras: 

‹‹Conforme ao artigo 5, apartado 2, do citado Real Decreto: "La autorización del plan de 
restauración se hará conjuntamente con el otorgamiento del permiso de investigación, la 
autorización o la concesión de explotación, y tendrá la consideración de condición especial de dicho 
título minero. No podrán otorgarse éstos si a través del plan de restauración no queda 
debidamente asegurada la rehabilitación del medio natural afectado tanto por las labores mineras 
como por sus servicios e instalaciones anejas." 

Conforme a estes artigos a Resolución de 22 de marzo de 2018 da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria pola que se autorizou a transmisión da concesión mineira, no dereito mineiro 
que nos ocupa, sinalou como condición adicional que "No prazo dun mes a sociedade adquirinte 
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deberá presentar unha actualización do Plan de restauración do espazo afectado pola explotación 
mineira,...". 

Como se indica na Resolución do procedemento de actualización do plan de restauración para a 
concesión de explotación "Casalonga" numero 6996 , da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, de 
data 14 de decembro de 2018: 

"Tendo en conta que o plan de restauración aprobado para a concesión de explotación "Casalonga" 
nº 6996 data do ano 1998 e que se producía un cambio de titularidade do dereito mineiro, na 
Resolución, do 22 de marzo de 2018, pola que se autoriza a transmisión da concesión de 
explotación "Casalonga" nº 6996 a favor de Toysal, requiríaselle ao novo titular a presentación dun 
plan de restauración actualizado segundo a normativa actualmente vixente, o 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". 

A día de hoxe aínda está sen aprobar este plan de restauración actualizado e actualmente se está a 
tramitar o procedemento de aprobación dun novo, en período moi inicial. 

O plan de restauración existente do ano 1998 no expediente de concesión non só non se axusta á 
normativa existente, senón que ademais debe ser obxecto NON DE ACTUALIZACIÓN SENÓN DE 
MODIFICACIÓN conforme ao indicado no artigo 7 do Real Decreto 975/2009, que sinala que: "Sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 5, el plan de restauración deberá revisarse cada cinco años 
por parte de la entidad explotadora y, en su caso, modificarse si se han producido cambios 
sustanciales que afecten a lo previsto en él, incluidos cambios en el uso final del suelo una vez se 
concluya el aprovechamiento. Las posibles modificaciones se notificarán a la autoridad competente 
para su autorización". 

No caso que nos ocupa, efectivamente produciuse un cambio no uso final do solo, FUNDAMENTAL, 
xa que se trata de pasar dun solo industrial a un solo rústico de protección ordinaria. Polo Tanto, o 
anterior Plan de Restauración do ano 1998 é inviable, e o máis relevante, urbanisticamente 
incompatible co planeamento vixente de Teo. 

Lembremos que no Plan de Restauración do 1998, sinalase como uso final de solo o industrial (...). 

Actualmente, as parcelas incluídas na explotación mineira "Casalonga" numero 6996, están 
clasificadas polo vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal de Teo, do ano 2010, como solo 
rústico, dentro da súa categoría protección ordinaria››. 

Cando, tras a adxudicación polo Xulgado Mercantil nº 2 da Coruña do dereito mineiro 
“Casalonga” nº 6996 a favor da sociedade Toca y Salgado SL (Toysal) na fase de liquidación 
do procedemento concursal da sociedade Camilo Carballal SL, se autoriza 
administrativamente a transmisión do dereito pola resolución do 22/03/2018, a nova 
adquirinte subrogase en todas as obrigas do transmitinte, incluídas as de restauración, polo 
que o órgano mineiro require a presentación dunha actualización do plan de restauración do 
espazo afectado pola explotación mineira para adaptalo á normativa vixente, ao Real 
decreto 975/2009, do 12 de xuño. 

O anterior requirimento realizase ao amparo do establecido no artigo 7 do Real decreto 
975/2009, do 12 de xuño, que recolle o deber, tanto para a administración como para a 
entidade explotadora, de revisar e modificar o plan de restauración no caso de que se 
produciran cambios substanciais que afecten ao previsto nel, incluídos cambios no uso final 
do solo unha vez se conclúa o aproveitamento, como sucede neste caso, que o actual 
planeamento urbanístico no Concello de Teo (PXOM aprobado o ano 2010) clasifica as 
parcelas da explotación mineira como rústicas de protección ordinaria. 

A sociedade Toysal presenta unha primeira modificación do plan de restauración o 
31/07/2018 na que se prevía a construción dunha planta de xestión de residuos orgánicos 
para a obtención de biogás e fertilizantes, e o recheo do oco de explotación con residuos de 
construción e demolición (RCD), e que finalmente foi denegada o 14/12/2018. 

O 17/01/2019 Toysal presenta o documento “Plan de restauración da concesión de 
explotación Casalonga nº 6996” datado en xaneiro de 2019 no que se contempla o 
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acondicionamento das parcelas, devolvendo a topografía a un estado similar ao orixinal, 
integrándoas coa paisaxe da contorna e para destinalas a un uso de recreo e forestal. 

Esta modificación do plan de restauración de xaneiro de 2019 encontrase na fase inicial da 
súa tramitación, tras a revisión do mesmo a Xefatura Territorial da Coruña requiriu emenda 
de defectos en canto a completar o orzamento previsto, elaboración dun procedemento de 
admisión de residuos e control a través dun organismo de control externo. 

3. A solicitude do concello continua expoñendo o seu razoamento como segue: 

“Conforme ao artigo 129 do PXOM, estamos ante terreos que tendo sufrido unha degradación dos 
valores naturais, paisaxísticos, produtivos ou outros, deben protexerse co fin de facilitar eventuais 
actuacións de recuperación dos ditos valores. 

Conforme á disposición transitoria primeira, apartado 1.d, da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
Solo de Galicia, que regula o réxime aplicable aos municipios con planeamento adaptado, ao solo 
rústico aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo rústico, mantendo en todo caso, a vixencia das 
categorías do solo contidas no planeamento respectivo, será por tanto de aplicación neste caso o 
que regula a LSG o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para o solo rústico, e non se contempla, en 
ningún dos casos, o desenrolo industrial deste tipo de solo”. 

En esencia, o concello realiza alegacións de contido netamente urbanístico baseadas na 
modificación da clasificación do solo no que se localiza a explotación mineira como 
consecuencia da aprobación dun novo plan xeral de ordenación municipal e pretende derivar 
da dita modificación urbanística a drástica consecuencia da paralización da actividade, coa 
particularidade de que insta á autoridade mineira a acordar tal paralización. Sen prexuízo de 
que consta no expediente o outorgamento o 11/08/1978 de licenza municipal definitiva para 
a posta en funcionamento da actividade de canteira, planta de trituración e planta de 
formigón, cómpre pór de relevo, en todo caso, as competencias municipais no ámbito 
urbanístico, entre elas, as relativas á protección da legalidade urbanística así como a 
determinación, a través do propio planeamento urbanístico, do réxime das instalacións 
preexistentes á súa aprobación definitiva que non sexan plenamente compatibles coas súas 
determinacións, se fóra o caso. 

Desde o punto de vista da lexislación mineira, a modificación da clasificación urbanística que 
puidera ter repercusión no destino do solo, unha vez concluído o aproveitamento mineiro, 
contémplase no artigo 7 do RD 975/2009 para os únicos efectos de xustificar a modificación 
do plan de restauración do espazo afectado pola actividade mineira, sen que en ningún caso 
se contemple a perda de eficacia do plan aprobado nin a súa invalidez sobrevida e moito 
menos a posibilidade de paralización da actividade de explotación en curso, a cal, por outra 
parte, en nada se ve afectada. O dito plan constitúe en todo caso un exercicio de 
prospección ou, como o seu nome indica, planificación que, tendo en conta os longos 
períodos de vixencia dunha explotación mineira, haberá de axustarse a realidade fáctica e 
xurídica existente no momento da súa execución mediante o instrumento específico de 
execución que resulte pertinente, cando menos, sen prexuízo da súa revisión periódica e 
modificación, de ser o caso, durante a vixencia da explotación. 

Cómpre indicar, en todo caso, que os posibles usos edificatorios que calquera plan de 
restauración aprobado contemple, en consonancia coas previsións do planeamento 
urbanístico vixente no momento de dita aprobación, non eximen da obtención, no seu 
momento, dos correspondentes títulos habilitantes de natureza urbanística. Por outra parte, 
o destino edificatorio final do solo non esgota o contido dun plan de restauración do espazo 
afectado por unha actividade mineira, sen prexuízo de que inflúa no seu contido, pois en 
puridade as actuacións de restauración do espazo son previas e preparatorias para tales 
usos, máxime tratándose de acondicionar ocos resultantes de canteira. Só a ese ulterior 
destino último do solo podería ser aplicable a inviabilidade que o concello alega. 
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En definitiva, unha medida de tal contundencia como é a paralización da actividade só pode 
ser tomada pola autoridade mineira cunha sólida fundamentación amparada nalgún dos 
supostos legais de paralización especificados na lexislación aplicable pero en ningún caso 
con base en analoxías ou interpretacións sobre a suposta inexistencia sobrevida de plan de 
restauración debidamente autorizado como consecuencia da aprobación dun novo 
planeamento urbanístico que afecta a futuros usos do solo, tal como pretende o concello. 

Neste mesmo sentido se expresa o Tribunal Supremo na sentenza do 24 de maio de 2006 
cando di: “o interese xeral que subxace en toda explotación mineira debidamente 
autorizada, oponse á suspensión dos labores fora dos casos previstos na norma se existen 
outros medios capaces ou aptos para garantir os intereses en conflicto”. 

De todo o anterior só cabe concluír que a súa pretensión carece manifestamente de 
fundamento. 

4. Na última parte da solicitude o Concello explica o seguinte: 

‹‹Polo tanto, desde o Concello de Teo entendemos que o Plan de Restauración do ano 1998 debe 
ser obxecto de modificación, e posterior autorización, e non poderán outorgarse autorizacións, 
permisos ou concesións ata ter autorizado este novo Plan de Restauración, conforme ao artigo 4 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, e "una vez otorgados, no 
podrán iniciarse los trabajos hasta tener constituidas las correspondientes garantías financieras o 
equivalentes que aseguren su cumplimiento." 

A estas consideracións legais. únense as de oportunidade, xa que o Plan de Restauración de 1998, 
debeu ser obxecto de modificación xa hai 9 anos, unha vez que se aprobou definitivamente o Plan 
Xeral de Ordenación Municipal de Teo. 

Así mesmo, esta explotación estivo anos sen actividade, sirvan como datos destas consideracións , 
o feitos de que: 

- por Auto, do 19 de febreiro de 2013, do Xulgado Mercantil numero 2 da Coruña, se declarou 
en situación legal de concurso voluntario a entidade Camilo Carballal, SL, anterior titular da 
explotación. 

- Que o 1 de setembro de 2017, este mesmo Xulgado decretou a adxudicación do dereito 
mineiro "Casalonga" nº 6996 a favor da sociedade Toca y Salgado SL (Toysal) na fase de 
liquidación do procedemento concursal da sociedade Camilo Carballal, SL. 

- Que a autorización da transmisión como xa se sinalou neste escrito é de data 22 de marzo de 
2018. 

É dicir, que desde como mínimo o ano 2013 existe unha nula ou cando menos escasa actividade 
mineira, amparada por un Plan de restauración do ano 1998, que nunca foi obxecto de revisión, e 
que desde o ano 2010, é incompatible co planeamento municipal de Teo. 

Polo tanto, e tendo en conta que non houbo unha continuidade da actividade de explotación, 
parece lóxico e coherente que no momento do reinicio da actividade, con cambio de titular, e 
dezasete anos despois da aprobación do Plan de Restauración, cun total cambio de normativa 
estatal, autonómica e local, se proceda de igual forma que no inicio dos traballos dunha concesión 
de explotación, aos efectos da maior seguridade xurídica da actividade››. 

Reiterase a confusión do Concello de Teo ao indicar que non se poderán outorgar 
autorizacións, permisos ou concesións ata ter autorizado este novo plan de restauración 
conforme ao artigo 4 do Real decreto 975/2009, do 12 de xuño, dado que non se trata 
dunha nova autorización ou concesión, “Casalonga” nº 6996 está outorgada dende o 
07/01/2002 e conta coas autorizacións necesarias para realizar os traballos extractivos. 
Contando igualmente co deposito dunha garantía financeira que responde da rehabilitación 
do espazo afectado pola actividade mineira, sen prexuízo de que a cantidade da mesma 
sexa revisada unha vez aprobada a actualización do plan de restauración. 
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A actividade mineira ampáraa a concesión de explotación, o proxecto de explotación 
aprobado e os plans de labores que o desenvolven, e as demais autorizacións para 
actividades auxiliares ou sectoriais como a licenza municipal ou a autorización de vertido, 
debendo indicar ademais que conta con avaliación de impacto ambiental cuxo cumprimento 
consta como condición especial no título da concesión de explotación. 

O plan de restauración contempla a rehabilitación do espazo afectado unha vez finalizada a 
actividade mineira e esgotado o recurso, consonte o 15 do Real Decreto 975/2009, do 12 de 
xuño, que indica que “a restauración do espazo afectado debe quedar realizada no 
momento que finalice a explotación e se esgote o recurso”. 

Toysal reanuda a actividade mineira por requirimento da Xefatura Territorial da Coruña 
(recollido no antecedente 7), para o que presenta plan de labores o 14/03/2019, conforme 
ao proxecto de explotación aprobado, e comunica a reanudación de actividade para o 
15/03/2019 o cal foi comprobado polos servizos técnicos da Xefatura Territorial da Coruña 
en visita de inspección realizada o 20/03/2019. 

Como indica o Concello de Teo na súa solicitude, a declaración en situación legal de 
concurso voluntario á entidade Camilo Carballal SL mediante Auto, do 19 de febreiro de 
2013, do Xulgado Mercantil nº 2 da Coruña, motiva a suspensión temporal da actividade 
mineira na concesión “Casalonga” nº 6996 e a transmisión do dereito mineiro a favor de 
Toysal quen debe retomar os labores de explotación con todas as garantías e cumprimento 
das obrigas determinadas pola normativa vixente. 

5. Finalmente o concello solicita “a inmediata paralización das actividades da empresa Toca 
Salgado SL, Toysal, nos terreos do dereito mineiro “Casalonga” nº 6996, pola falta de 
autorizacións necesarias para as mesmas, conforme a normativa en vigor”. 

Nin na Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas, nin no Regulamento xeral para o réxime da 
minería que a desenvolve e tampouco na Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da 
minería de Galicia, se recolle como causa de paralización nin de suspensión temporal da 
actividade mineira o alegado polo Concello de falta de aprobación da actualización do plan 
de restauración. Non existe incumprimento por parte de Toysal para desenvolver a 
actividade mineira, o plan de restauración é necesario modificalo, pero isto non é motivo de 
paralización. 

Como se recolle no requirimento para reanudación de labores realizado pola Xefatura 
Territorial o 12/11/2018, a falta de actividade sen autorización expresa é motivo de 
caducidade do dereito mineiro segundo o artigo 86.3 da Lei 22/1973, do 21 de xullo e o 
artigo 109.g) do Regulamento Xeral para o Réxime da Minería. 

O ser titular dunha concesión de explotación leva aparellada a obriga de explotar, como se 
comproba no artigo 71.1 da Lei de minas e no 93.1 do Regulamento xeral para o réxime da 
minería, que especifican que os traballos deberán realizarse con suxeición aos proxectos e 
plans de labores aprobados. 

En todo caso, resta subliñar que a modificación do plan de restauración se atopa en 
tramitación e que, consonte ao establecido na normativa aplicable, no curso do 
procedemento será solicitado informe á Administración municipal que poderá facer valer 
todas as consideracións derivadas das competencias propias municipais que considere 
oportunas sobe o seu contido e sobre a procedencia ou non da súa aprobación. 

6. O artigo 88.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 
das Administracións Públicas establece que “poderá acordarse a inadmisión das solicitudes 
de recoñecemento de dereitos non previstos no ordenamento xurídico ou manifestamente 
carentes de fundamento”. 

7. O xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña é 
competente para a emisión da presente resolución no exercicio das competencias que lle 
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atribúe o artigo 62 do Decreto 135/2017, do 28 de decembro, polo que se establece a 
estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en relación co artigo 
53 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minería de Galicia e cos artigos 104, 
142 e 145 do Regulamento xeral para o réxime da minería. 

 

Polo anterior, de acordo co informe do 03/05/2019, vista a Lei 22/1973, do 21 de xullo, de 
minas, o Regulamento Xeral para o Réxime da Minería, a Lei 3/2008, do 23 de maio, de 
ordenación da minería de Galicia, o 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 mineiras, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das Administracións Públicas e demais normativa de aplicación, PROPOÑO: 

Inadmitir a solicitude formulada polo Concello de Teo o 26/04/2019 por carecer 
manifestamente de fundamento xurídico, polas razóns expostas nas consideracións legais e 
técnicas. 

 

A Coruña, na data indicada na marxe esquerda 
O xefe do Servizo de Enerxía e Minas 
Juan José Iglesias Suárez 

 

Vista a proposta que antecede, veño en darlle a miña conformidade nos termos expostos, 
elevándoa a RESOLUCIÓN. 

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, de 
conformidade cos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das Administracións Públicas, recurso de alzada ante o Conselleiro de 
Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte ao da súa 
notificación, ou calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. 

Notifíquese esta Resolución aos interesado segundo o artigo 40 da citada Lei 39/2015, do 1 
de outubro. 

 

A Coruña, na data indicada na marxe esquerda 
O xefe territorial 
Isidoro Martínez Arca 
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