
XUNTA DE GALICIA
DIRECCION XERAL DE ENERXÍA E MINAS

Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela 

EXPEDIENTE:  SOLICITUDE  DE  PARALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADE,  EXPLOTACIÓN

CASALONGA, NÚMERO 6996

Pola  presente,  e  tras  constatar  este  Concello  a  ausencia  total  de  medidas  de

seguridade: valado, sinalización, vixilancia, nas instalacións onde actualmente se

están a realizar perforacións, e outras actividades mineiras, solicitamos a inmediata

paralización da actividade da explotación Casalonga número 6996.

A esta situación de grave perigo para as persoas e bens dada a falta total de seguridade

nas instalacións,  únese o xa exposto en escrito  de data 16 de outubro de 2019,  RX

201990000000259, aínda sen resposta.

Neste escrito,  conforme ao artigo 44 da Ley  29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-administrativa,  solicitamos tanto a anulación da aprobación do

Plan de Labores, exercicio 2019, explotación Casalonga, número 6996, presentado polo

titular da concesión mineira Toca Salgado, SL., conforme ao artigo 44 da LJCA,  así como

o inicio dun expediente sancionador dado a existencia dun risco grave para as persoas e

bens, co acordo de medidas cautelares, como a suspensión temporal da autorización para

o exercicio da actividade, conforme ao artigo 53 da Lei 3/2008.

Entre outras razóns para a solicitude destas medidas, indicabamos, como xa fixemos en

reiteradas ocasións, a existencia dunha  estrada de titularidade  municipal que conecta a

estrada provincial DP-0205, coa estrada nacional 550 no seu tramo Santiago-Padrón. 

Tanto no plan de labores como no documento xunto de seguridade e saúde non se ten en

conta a existencia da devandita estrada, nin do seu carácter determinado no PXOM como

sistema xeral, como propiedade demanial do Concello de Teo, o cal resulta primordial
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tanto para delimitar  as zonas de labores,  plan de voaduras así  como as medidas de

seguridade vinculadas a estas actividades mineiras.

Dados os elementos sinalados, desde o Concello de Teo consideramos que estamos ante

un  suposto  de  risco  moi  grave  para  as  persoas  e  bens,  cunha  evidente  e

inadmisible falta de seguridade das instalacións da explotación Casalonga, número

6996, Tm de Teo, polo que solicitamos a INMEDIATA PARALIZACIÓN  da actividade,

ata  que  se  resolvan  todas  estas  cuestións  tanto  de  orde  xurídico  como  de

seguridade.

En caso contrario, verémonos obrigados á adopción doutras medidas de carácter xurídico,

para a necesaria e fundamental protección de persoas e bens.

A concelleira de Urbanismo, Vivenda e Sostibilidade

Uxía Lemus de la Iglesia
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