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Compromiso co sector 

U 
nha edición máis, congratúla

me presentar, como Preside~ te 

da Asociación Galega de Ari· 
dos, un novo número da nosa revista de 

información e divulgación, Buxard@, 

recollendo nela a actualidade do sec

tor, as inquietudes e preocupacións dos 

empresarios, e, como non, divulgar a 

campaña de actuacións realizadas ao 

longo do último ano por esta asocia· 

ción. Ramón Carballal Dávila 
PRESIDENTE 

DA ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS 

cedemos á elaboración de diversos es-

condicións de seguridade e saúde labo

ral nas nosas explotacións é outra das 

nosas prioridades. 

Con este fin, impartimos numerosos 

cursos de formación para os traballa

dores. Este tipo de actuacións formati· 

vas, encádranse dentro do compromiso 

da asociación de me llorar e promover a 

capacidade dos nosos traballadores. 

Co fin de mellorar a nosa imaxe so

cial e dar a coñecer a importancia da 

nosa actividade estamos elaborando 

nestes momentos un vídeo corporativo 

de carácter divulgativo sobre o sector 

Tras finalizar o ano 2010, no que 

continuamos inmersos nunha profun

da crise económica da que non existen 

claras expectativas de mellara a curto 

prazo, o feíto de ser membro dunha 

tudos de situación do sector, nos cales dos áridos, que verá a luz en próximas 
houbo unha ampla _ _ _ _ datas. 

asociación como AGA faise imprescin· participación de tó-

dible. Somos os empresarios os que dolos asociados, sín- Entre as actuacións 
A nosa entidade 

leva a cabo actua

cións dirixidas a que 

o sector sexa percibí· 

do con maior nitidez 

poi a sociedade en xe

ral. Oeste xeito, des-

debemos demostrar unha maior impli· toma que reflicte a da asociación está 
cación, unión e cohesión. Esta é a única grande unidade que 

vía posible para afrontar os problemas existe, agradecendo 

comúns e acodar solucións que nos per- moi sinceramente a 

a promoción da 

seguridade laboral 
mitan afrontar con garantías a actual participación de to- ----crise económica que vivimos e así pro- dos vós. 

seguir na tarefa de consolidación do Tamén foron numerosas as denuncias 

noso sector. formuladas contra aproveitamentos 

A defensa da nosa actividade nesta e comercializacións ilegais de áridos, 

situación tan delicada, foi o principal sendo firme propósito da Xunta Directi· 
obxectivo das nosas actuacións ao Ion- va que presido o perseguir, con tódolos 

go deste ano, formulándose diversas medios xurídicos ao noso alcance, este 
alegacións a proxec- _ _ _ _ tipo de actuacións 

envólvese un traba

llo dirixido a visualizar a importancia 

dos nosos materiais e o noso traballo 

na vida cotiá. 

Por último, quero expresamente rea

lizar unha mención especial ao traba

llo desinteresado de tódolos membros 

da Xunta Directiva que desenvolveron 

tos lexislativos que 

nos afectan, tanto 

no ámbito medio· 

ambiental coma no 

ámbito urbanístico. 

Nesta última mate

ria, o noso esforzo 
está encamiñado a 

O principal obxectivo 

de AGA é a defensa 

das actividades dos 

áridos 

tan lesivas para a un labor continuado e firme nestas e 

----

imaxe e o desenvol- outras actuacións, como tamén, repre-

vemento do sector e sentando á asociación nas relacións coas 

da nosa actividade. distintas administracións e asociacións 

No ámbito forma- de ámbito nacional e internacional. 

tivo e informativo, Estas relacións víronse reflectidas na 

realizamos diversas participación activa de numerosas au

xornadas relaciona- toridades e representantes das admi· 

loitar contra os diferentes plans de dos co sector, sobre distintas temáti· 

ordenación urbanística municipal que cas, como urbanismo, medioambiente, 

sistematicamente obvian os recursos seguridade ou saúde. 

nistracións, que nos acompañaron nos 

actos e eventos organizados pola aso

ciación ao longo do ano. 

mineiros existentes. Así mesmo, pro- A promoción e mellara continua das 
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As actividades divulgativas e de formación que desenvolve AGA son un ha ferra 

Formación e acción an 

A 
Asociación Galega de Áridos, 

na súa teima de dar a coñecer 

o sector a as súas inquietudes, 

tanto á opinión pública como ás Admi

nistracións, desenvolveu durante este 

ano unha serie de actividades de diver

sa índole. Estas accións encamiñáronse 

principalmente á formación preventiva 

das persoas que traballan no sector dos 

áridos en Galicia, á difusión das forta-

lezas do mercado estractivo, á realiza

ción de estudos de investigación sobre 

a eficiencia enerxética nas plantas de 

áridos, das calidades dos materiais, á 

divulgación medioambiental e a cam

pañas nas que se salientou a importan

cia da seguridad e saúde laboral. 

Os xornalistas, como formadores de 

opinión, non puideron faltar tampouco 

neste ano no seminario de formación 

www.a•1dos·ga c~a corr. 

A Regularización para as 
explotacións sen 

licencia urbanística 
A ordenación urbanística é un factor clave 

para que os fabricantes de áridos poidan 

acadar esta materia prima imprescindi-

bte para o desenvolvemento do sector 

en Galicia. Na xornada celebrada a 

este respecto déronse cita arquitectos, 

urbanistas, empresarios e representantes 

da Administración Pública para debater 

sobre a situación actual das explotacións. 

O conseUeiro de Economía e Industria, Ja-

vier- Guerra, foi o encargado do clausura. 

celebrado na Confederación de Em

presarios de Ourense o pasado 16 de 

novembro. O obxectivo deste encontro 

responde á unha necesidade latente de 

formar a estes profesionais nun tema 

que, aínda que fundamental no tecido 
económico da comunidade, non está 

tan arraigado nos medios e, por ende, 

na sociedade. 

O director da AGA, Xosé Manuel 

< Cursos de formación 

para os empregados das 
compañías asociadas 

A prevención é ..m pilar básico dentro 

das actividades de divulgación que a AGA 

realiza cada ano. A entidade adica varias 

sesións nas catro provincias á preparación 

dos traballadores de empresas asociadas 

no manexo de maquinaria de arranque, 

carga, viarios, pa cargadora, escavadora 

hidráulica, ou maquinaria de transporte. 
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smenta esencial para divulgar o sector dentro e fóra de Galicia 

te o descoñecemento 
González Estévez, e o vicepresidente 

primeiro, Juan de Dios Martín Apari· 

cio, foron os encargados de explicar 

os cometidos da entidade, así como a 

situación xeral que está a protagonizar 

o sector hoxe en día. 

Na mesa liña de divulgación, pero 

nesta ocasión dirixida aos propietarios 

das explotacións, representantes polí

ticos, arquitectos, urbanistas e profe· 
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sionais do dereito, a AGA celebrou en 

outubro un seminario baixo o epígrafe 

Ordenación do Territorio e Minería de 

Áridos, clausurado polo conselleiro de 

Economía e Industria, Javier Guerra. 

"Queremos que o sector sexa conscien· 

te de que as medidas existentes para 

acadar un has condicións de traballo Óp· 

timas funcionan e que hai que potas en 

práctica sempre", afirmaba o presiden· 

> O noso traballo, 

nun documental 

audiovisual 
A Asociación Galega de Áridos non que,., 

perder o tren das nova< tecnoloxias ~ du· 

rante este ano estivo a eravar imaxes nas 

explotacións, dtrante as actividades, etc, 

para confeccionar dl video no que amosar 

as características do proceso produt.ivo 

nunha canteira, ademáis do seu corrtp{eto 

programa de formación. 

te de AGA, Ramón Carballal Dávila. No 

primeiro semestre do ano, as accións 

centráronse na formación preventiva 

para o desempeño de postos de traba· 

llo específicos, como o de operador de 

maquinaria de arranque ou de trans· 

porte, camión ou volquete. 

AGA non perde de vista a súa política 

medioambiental na celebración do Día 

das árbores e áridos. 

V 111 Seminario de 

formación de 

xornalistas en Ourense 
O director de AGA, José Manuel Goozález 

Estévez e o vicepresidente primeiro, Juan 

de Dios Martín aproveitaron a presenza 

dos medios de comunicación para expór, 

nun seminario celebrado en Otrense, o 

labor que reatiza a Asociación e as prin-

cipais cuestións que preocupan e orupan 

ao sector. 



explosivos@san64t~s~~~ ~~~ 986 846 094-

l\ttJ\~lJEL SANTos < ... >\O. S.A. 
1~ P. SAl"{ I'OS CAO Sr.CiDRID.'\D S L. 

l.)r Lo11re 'ru cr-.~:.:r.. il> t.:·¡c. Por, ' EVtE,.t,~ ... 
11 

· ~ 
Tf;i1:.. 91)G H<l fm 0-'1 Bilb r\G 61 f'.,J "a> . .., : " ..... X 



Editorial 1 A~(;fv1<dliil<dl®$ 1 Protagonista 
1 Empresa 1 Reportaxe 1 Membros 

Perfil 

ADEMAIS 
DISO ... 

Estudos de 

investigación 

AGA impulsa a rea lización 

de dous estudos de inves· 

tigación. Por unha banda, 

elaborouse, en colabora· 

ción coa Escola de Enxe· 

ñeria de Minas da Univer· 

sidade de Vigo e coa Escola 

de Enxeñeria de Camiños, 

Canles e Portos da Uni· 

versidade de A Coruña, un 

estudo sobre as caracteris· 

ticas técnicas e calidades 

dos áridos explotados en 

Galicia. Con esta investiga· 

ción, preténdese coñecer 

as discrepancias existen· 

tes entre as esixencias dos 

pregos de prescricións téc· 

nicas das distintas obras e 

as características litolóxi· 

cas propias dos materiais 

presentes en Galicia. 

O outro estudo rea lizado 

centrouse na eficiencia 

enerxética nas plantas de 

beneficio de áridos. Con 

este estudo a AGA trata de 

avaliar e propoñer unha 

serie de posibles melloras 

técnicas para a eficiencia 

enerxética nas instalacións 

de áridos das empresas ga· 

legas. lsto permite realizar 

un diagnóstico do sector. 



diseño, fabricación e instalación en 

canteras 
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ENCARNACIÓN RIVAS 1 SECRETARIA XERAL DE URBANISMO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 

"A mineria ten un gran peso 
na economia galega" 

A 
Secretaria Xeral de Urbanismo 

e Ordenación do Territorio, En

camación Rivas, responde ás 

cuestións que lle expón a Asociación 

Galega de Áridos. 

A produción e comercializa

ción de áridos é un sector moi impor

tante do tecido económico galego. 
Dende a Secretaría Xeral de Orde

nación do Territorio e Urbanismo té

ñense tomado algunhas medidas para 

apoialo e imputsalo? 

A Secretaría Xeral de Ordena

ción do Territorio e Urbanismo é e foi, 

durante a redacción da modificación 

da LOUGA, moi receptiva ás propostas 

do sector para impulsar o sector que 

nos chegaron dende a Consellería de 
Industria. E esta sensibilidade quedou 

reflectida na modificación da Lei de 

Ordenación Urbanística e Protección do 

Medio Rural de Galicia que entrou en 

vigor o 21 de abril. Concretamente no 

artigo 38.2 no que se incluíu a noción 

"aproveitamento" no referido ao Solo 

Rústico de Protección de Augas, e na 

Disposición Transitoria Décimo Segunda 

na que se tiveron en conta as propostas 

da Consellería de Industria, e na que se 

recollían as presentadas polo sector. 

Ten a Secretaría Xeral de Or

denación do Territorio e Urbanismo o 

criterio de considerar os recursos mi

neiros como recursos naturais? 

A Lei 9/2002 de Ordenación 

Urbanística e Protección do Medio Ru

ral de Galicia, no artigo 31.2a, di que 

os propietarios de solo rústico deberán 

Editorial 1 Actividades 1 ~r~ll'Ui$~ 
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A Secretaria vela aos 315 concellos de Galicia co fin de 

establecer un diálogo de total colabo

ración para axilizar a tramitación do 

plan urbanístico. Na actualidade, dos 

315 concellos que hai en Galicia, den

de 2003, cando entrou en vigor a Lei 

9/2002, 48 que teñen un planeamento 

adaptado á lei vixente, dos cales 12, se 

aprobaron na actual lexislatura. A lei é 

moi clara, o artigo 81 di expresamente 

que a formulación dos PXOM é compe

tencia dos concellos que son os que de

ben presenta-las iniciativas e recollelas 

polo cumprimento 
da legalidade 
vixente nos PXOM 

no PXOM. O papel da secretaría xeral é 

o de velar polo cumprimento da lega-

destinalos a fins agrícolas, forestais, e alteracións graves das propiedades lidade vixente nos PXOM. Eu son unha 

gandeiros, cinexéticos, ambientais ou fisicoquímicas da auga. A planificación persoa que lle deu moita importancia 

a outros usos vinculados á utilización da extracción de áridos, ademais de ao tempo, gústame optimizar ao máxi-

racional dos recursos naturais dentro identificar as zonas nas que se poidan mo os recursos da secretaría xeral polo 

dos límites que establezan a lexislación realizar actividades relacionadas coa tanto considero que ofrecer colabo-

sectorial aplicable, esta lei, o plan ur- extracción, deberá sinalar aquelas nas ración, resolver as dúbidas que teñan 

banístico e os instrumentos de ordena- que poida cumprir unha función eco- os equipos redactores, ou os técnicos, 

ción do territorio. 

Que importancia se lle da aos 

recursos mineiros de áridos nas Direc

trices de Ordenación do Territorio? 

A que debe ter un sector que 

tradicionalmente tivo un peso tan im

portante na economía galega e que 

na actualidade traballa duro para asu

mir os retos da situación económica 

actual e da do futuro. As Directrices 

de Ordenación do Territorio recollen 

expresamente que a Xunta de Galicia 

formulará un plan sectorial de activida

des extractivas de Galicia cos criterios 

sinalados na Lei 2/2008 do 23 de maio 

de Ordenación da minería de Galicia. 

O aproveitamento dos recursos minei

ros de áridos debe facerse con garan

tías de todo tipo, e por suposto tamén 

medioambientais. O desenvolvemento 

de actividades extractivas evitará as 

acumulacións de materiais, pendentes, 

barrancos ou leitos que supoñan un obs

táculo para o libre discorrer das augas 

e que impliquen riscos de arrastres de 

materiais ou sustancias contaminantes, 

lóxica e ter en conta 
os recursos proce- '' 

axilizar prazos, e ser 

moi clariños nos cri

terios, son un bo sín

toma da coordinación 

que debe existir sem

pre entre institucións 

públicas. 

dentes da reutiliza

ción de residuos da 

construción ou do 

propio sector mi

neiro, acometendo 

investigacións apli

cadas de utilización 

ou aproveitamento 

dos materiais de resi-

O aproveitamento 

dos recursos 
mineiros debe 

facerse con garantías 

para o medio 
ambiente 

•- Os áridos, 

como recursos na

turais, só é posible 

obtelos no medio 

rural. A Lei 9/2002 duo, co que será ne- '' cesario que as novas 

autorizacións vaian acompañadas dun 

programa de recuperación ambiental 

paisaxística. 

•- Que tipo de coordinación 

existe entre a administración auto

nómica e a local á hora da redacción 

dos Plans Xerais de Ordenación Terri

torial, en canto aos recursos minerais 

presentes no territorio? 

Toda a posible. Dende o meu 

nomeamento como secretaria xeral de 

Ordenación do Territorio e Urbanismo, 

en 2009, propúxenme abrir as portas 

e as súas reformas 

non conseguiron que tódalas cantei

ras en activo posúan a día de hoxe 

coa correspondente licenza de activi

dade. Que pasos se pensan dar para 

conquerir este obxectivo? 

As sucesivas leis xa profundi

zaron nesta cuestión. As explotacións 

mineiras, as actividades extractivas de 

recursos minerais e os establecementos 

de beneficio vinculados ás actividades 

mineiras, en activo no momento da en

trada en vigor da Lei 9/2002 localizados 

en solo rústico especialmente protexido 
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poderán continuar a súa actividade nos 

ámbitos para os que dispoñen de licenza 

urbanística municipal. Cando estivesen 

localizados en solo rústico de protec

ción ordinaria e de especial protección 

forestal ou das augas, e non contasen 

coa preceptiva licenza urbanística mu

nicipal para continuar a súa actividade, 

deberán obtela logo de acreditar a súa 

existencia con anterioridade á entrada 

en vigor da Leí 9/2002. Para iso deben 

obter un recoñecemento administrati

vo da dirección xeral de minas. Para a 

obtención da licenza urbanística muni

cipal presentarase no concello a soli

citude de regularización, á que se lle 

achegará o recoñecemento administra

tivo da dirección xeral de minas. 

·- É consciente a Consellería da 

necesidade de axilizar os trámites ad

ministrativos e simplificar as normas 

e regulacións vixentes? 

Por suposto e precisamente 

PERFIL 
BIOGRÁFICO 
Encarnación Rivas naceu en 1962 

en Monforte de Lemos (Lugo). Esta 

licenciada en arquitectura pola 

Escola Superior de Arquitectura 

de A Coruña. Cursou ademais tres 

módulos superiores de Técnico de 

Urbanismo. É funcionaria de ca

rreira do Concello de Pontevedra e 

Diploma de Directivo da Xunta de 

Galicia. 

Rivas comeza a súa carreira pro

fesional no ano 1992, traballando 

como arquitecta do Instituto Ga

lego da Vivenda e Solo ata o ano 

2003. Despois pasou a arquitecta 

da delegación da Conselleria de 

Política Territorial, Obras Públicas 

e Vivenda en Pontevedra, cargo 

que ocuparía ata o 2009. Neste 

ano comeza ao fronte do departa

mento de arquitectura da delega

ción da Consellería de Economía e 

Facenda, tamén en Pontevedra. 

Sera no ano 2000 cando inicia a súa 

andaina como funcionaria de ca

rreira do Concello de Pontevedra. 

Participou na xestión do desenvol

vemento urbanístico do PXOM no 

Concello de Sanxenxo, aprobado 

en febreiro de 2003. 

En 2007 estivo ao fronte do cargo 

de Xefa de Servizo da Oficina Téc

nica de Disciplina do Concello de 

Pontevedra. 

Un ano mais tarde pasou a desem

peñar funcións de asesoramento 

urbanístico dentro de Deputación 

Provincial de Pontevedra. 

Dende o oito de maio do ano pasa

do é a Secretaria Xeral de Ordena

ción do Territorio e Urbanismo. 

O RICA 

Fábrica de Valderas: 
ctra. a Villafer, km. 7 
24220 Valderas 
LEÓN 
Telf: 987 763 206/ 07 1 oa 
Fax: 987 763 210 

www .oricamin ingservi ces.com 

Fábrica de Candasnos: 
Ctra. N-11, km. 405 
22591 candasnos 
HUESCA 
Telf: 97 4 462 063/ 064 
Fax: 974 462 069 

Polvorín de Montalbo: 
Paraje el Palomar, s/n 
16440 Montalbo 
CUENCA 
Telf: 969 130 238 
Fax: 969 130 137 

Polvorín de Grisaleña: 
Paraje el Cantebón, s/n 
09245 Grisaleí'la 
BURGOS 
Telf: 987 763 206 

Distribuidor 

Manuel Santos Cao: 
Dr. Lourelro Crespo, 83 
36004 PONTEVEDRA 
Telf: 986 846 094 
Fax: 986 861 455 



urbanística vixente. 

Cal é a súa valoración da si-•— 

tuación económica do sector da cons-

trución e as súas implicacións sobre 

as empresas produtoras de áridos?

Volvendo ó que acabo de dicir •— 

a situación económica é complicada 

para moitos sectores, e as empresas 

produtoras de áridos especialmente es-

tán a sufrir as consecuencias do forte 

parón inmobiliario e da construción. 

Polo tanto é momento de que os em-

presarios fagan valoración, se reinven-

ten e, dende a secretaría Xeral, ofre-

cer a maior garantía xurídica para o 

desenvolvemento da actividade.

que recomendación daría •— 

aos empresarios desta industria para 

superar a crise?

Eu penso que os empresarios •— 

saben moi ben o que teñen que facer,  

ofrecer un produto de calidade o máis 

competitivo posible neste mercado glo-

bal no que nos atopamos. Estamos a 

falar dun sector moi forte, con moita 

experiencia, estou segura que están a 

aproveitar a situación para mellorar a 

xestión das súas empresas e ser máis 

competitivos. 

O longo das diversas modi-•— 

fi cacións que leva a LOUGA, aínda 

quedan moitas explotacións mineiras 

sen rematar os seus expedentes de 

regulación. estase a traballar nunha 

solución a esta circunstancia ?

Por suposto, a modifi cación da •— 

LoUGa e moi concretamente as modi-

fi cacións introducidas na Disposición 

transitoria décimo segunda, relativa 

a explotacións mineiras existentes, foi 

moi sensible a esta situación que exis-

tía.  

a modifi cación da LOUGA tivo como 

obxectivo reducir os tempos e axilizar 

a tramitación do plan, sen menoscabo 

do control do patrimonio natural.

As asociacións sectoriais es-•— 

tanse esforzando en facer chegar 

toda a problemática das explotacións 

á Administración e á Sociedade. Como 

se valora este esforzo dende a Admi-

nistración? 

Persoalmente penso que as •— 

melloras chegarán da man dun labor en 

equipo, tanto por parte da administra-

ción, como dos empresarios conscien-

tes da importancia que ten regular a 

súa situación, da que depende tamén 

en boa parte o futuro do sector. Eu en-

globo esta actitude na que se está a dar 

a nivel xeral en Galicia; despois de moi-

to tempo e esforzos, empézase a crear 

unha cultura de respecto á lexislación 
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Os diversos sistemas de 
supresión de po de Sandvik 
Sandvik Coromant Ibérica 

A 
lexislación vixente obriga 

ás empresas a garantir que 

as condicións de exposición 

ao po non supoñan un risco para a 

seguridade e a saúde dos seus tra· 
bailadores. Este artigo identifica li· 

mitacións e vantaxes, dos métodos 

de captación ou supresión de po 

existentes no sector das canteiras 

de áridos así como das distintas so· 

lucións aportadas por Sandvik Mi· 

ning and Construction . 

A lnstrución Técnica Complemen· 

taria 2.0.02, •Protección dos tra· 

bailadores contra o po, en relación 

coa silicose, nas industrias extracti· 

vas•, do vixente Regulamento Xeral 

de Normas Básicas de Seguridade 

Mineira, aprobado por Real Decre· 

to 863/1985, de 2 de abril, ten por 

obxecto establecer os criterios e 

métodos para definir a perigosida· 

de e o control do po nos lugares 

de traballo, así como a vixilancia da 

saúde dos traballadores, todo isto 
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encamiñado á prevención da silicose, 

tendo en conta que as condicións de 

exposición ao po non deben supoñer un 

risco para a seguridade e a saúde dos 

traballadores. 
Na devandita ITC, citase que para a 

determinación do risco por exposición 

ao po, os parámetros a ter en conta 

serán: 

a) A concentración da sílice libre 
contida na fracción respirable do po, 

medida en mg/m3. Esta concentración 

non será superior a O, 1 mg/ m3. Se 

se tratase de cristobalita ou tridimita 

este valor reducirase a 0,05 mg/ m3. 

b) A concentración da fracción respi· 

rabie do po, medida en mg/ m3. Esta 

concentración non sobrepasará o valor 

de 3 mg/ m3. 

As cintas transportadoras, cando por· 

ten materiais susceptibles de poñerse 

en suspensión, deberán estar dotadas 

dun cerramento ou capota que evite 

a acción do vento sobre os materiais 

transportados ou, no seu defecto, man· 

teranse os materiais convenientemente 

humidificados. 

Asimesmo, o apartado 4.3.4 detalla 

que nos transvasamentos, descargas, 

tolvas e almacenamento de materiais 

susceptibles de producir po, adopta· 
ranse medidas de prevención tales 

como o rego dos materiais, instalación 

de campás de aspiración, cerramentos, 

pantallas, tubos que eviten a acción 
do vento sobre a caída de materiais ou 

outros sistemas apropiados para evitar 

a posta en suspensión do po. 

O apartado 4.3.5 da ITC marca que 

os alimentadores, muíños, cribas e, en 

xeral, toda maquinaria ou instalación 

susceptible de producir po, deberán 

estar dotados de sistemas eficaces de 

prevención, tales como cerramentos, 

aspiración de po, pulverización de 

auga, etc. 

Actualmente, existen no mercado di· 

versas solucións para encapsular o po 

producido nas plantas de tratamento 

de áridos, como o capotaxe e selado 
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das estruturas existentes, sistemas de 

inxección en liña de aditivos, nebuli

zacións a media presión e néboa seca, 

para precipitar o po en suspensión. 

A clave do correcto funcionamento 

dos sistemas citados é o mantemento 

dos mesmos. Cada un dos sistemas an

teriores ten un campo óptimo de apli

cación, que é coñecido potas empresas 

involucradas na cultura da prevención. 

Non obstante resulta relativamente 

frecuente atopar instalacións nas que 

os sistemas instalados ou non funcio

nan correctamente (lembremos os ca

sos de inxección de chorro de auga, en 

lugar de micronizados, sobre materiais 

en cintas transportadoras), ou directa

mente están desconectados, a pesar de 

existir a instalación correspondente. 

Con todo o anterior, o nocivo po volve 

estar presente. É por iso que as empre

sas provedoras de solucións neste cam

po buscan sistemas, con intervalos de 

mantemento (cambio de boquillas de 

pulverización, substitución de mangas 

en filtros etc.) o máis tongos posible. 

O sistema HX410 de Sandvik para su

presión de po é un dispositivo electros

tático de supresión de po, amplamente 

empregado en Europa que ofrece unha 

garantía de supresión do po superior ao 

90%. 

O sistema está baseado na ionización 

e foi deseñado para encapsular o po alí 

onde se xera. É sinxelo cun baixo custo 

de operación e mantemento, ofrecen

do grandes vantaxes en comparación 

cos sistemas convencionais de "sución 

a través de filtro" ou "pulverización de 

auga". Pódese montar tanto en instala-

cións novas como naquelas xa existen

tes. 

O HX410 é de construción modular, e 

asegura, que os puntos de transferencia 

entre cintas ou de descarga deixen de 

seren unha fonte de emisión de po. O 

sistema HX410 instálase xusto despois 

do punto de descarga sobre a cinta. Os 

áridos e o po circulan así conxuntamen

te baixo a capota do HX410, onde un 

electrodo de coroa dentro do sistema 

ioniza o aire. 

A colisión das moléculas de aire io

nizadas coas partículas de po provoca 

a carga electrostática destas últimas, 

o que da lugar a que as partículas de 

po se adhiran á capota e caían ao árido 

transportado pota cinta. 

Un vibrador axita periodicamente a 

capota de xeito que as partículas de 



po se despegan de ela e caen sobre a 

cinta transportadora. O electrodo de 

coroa é alimentado con alta voltaxe e 

baixa intensidade eléctrica. A potencia 

de alimentación sitúase por debaixo 

dos 500W e o tempo de mantemento, 

consiste nunha inspección e limpeza do 

electrodo, é menor de 1 hora ao mes. 

O sistema captura partículas nun 

rango de 0.01 hasta 100 ~m. A eficien

cia para unha partícula de tamaño me

dio de 5 ~m sitúase sempre por riba do 

90%. 

Este sistema presenta, proporcio

na para os puntos de transferencia de 

materiais a granel, a mellor solución 

posible para industrias tales como mi

nería, cementeiras, ou as canteiras de 

áridos. 

Pola súa acción puntual SANDVIK in

corpóraos en instalacións que estean 

correctamente seladas e, en ocasións, 

en combinación con sistemas de con

trol de vertido desde as cintas aos aco

pios .. 

As vantaxes da depresión electros-

tática son as seguintes: 

- Supresión de po > 90% 

- Construción modular sinxela 

- Tempo de instalación curto 

- Baixo consumo de potencia < 500W 

- Sen desgaste 

- Sen sución, sen filtros 
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- Mínimo consumo de materiais 

- Baixos custos de mantemento (non 

se necesita persoal especializado) 

- Baixo custo de operación 

- Sen custo de man de obra por subs-

titución de filtros 

- Sen cambio nas propiedades dos 

materiais 

Existen dous tamaños estándar: un 

para cintas de ancho entre 400 - 650 

mm e outra para cintas de entre 800 

e 1400 mm. Para cintas con ancho de 

banda maior de 1400 mm pódense rea

lizar equipos a medida. 

Actualmente existen aproximada

mente 200 unidades en operación en 

diferentes aplicacións en todo o mun

do. 

Neste mesmo apartado, Sandvik 

aporta ademais unha novidosa solución 

para o encapsulamento do po mediante 

entrega telescópica. Este sistema ten 

un deseño único que facilita o seu ma

nexo xa que a substitución das pezas de 

desgaste realizase mediante un colar 

portador de fácil separación. 

As súas principais características 

son: 

> Regulación automática de nivel: 

pode accionarse desde a cabina de con

trol ou mediante PLC con sensor de ni

vel automático ou mando a distancia. A 

quenlla detecta a súa altura por enriba 

do depósito do material e axústase au

tomaticamente minimizando o risco de 

emisión de po. 

> Colar de soporte separado: os bu

cles de cinta van fixados a un colar de 

soporte ríxido e dividido que mantén no 

seu sitio o segmento cónico de quenlla 

reemplazable. 

> Segmento cónico de deseño op

timizado: o exclusivo deseño modular 

permite elixir diferentes materiais para 

as distintas partes da quenlla telescó

pica. 

As principais vantaxes do sistema 

de encapsulamiento de po por en

trega telscópica son: 

- Minimiza o risco de emisións de 

po 

- Mellora as condicións de traballo 

do persoal 

- Mellora a contorna das proximi

dades 

- Reduce a segregación e contami

nación do material 

- Mellora a calidade do produto 

- Reduce os custos de mantemento 

e limpeza 

- Mellora a seguridade laboral 

- Útil para unha grande variedade 

de aplicacións (produción de ba

lasto, procesamento de minerais e 

manipulación de carbón, etc.). 



Unha solución axeitada para 
os espazos afectados por 

acións de áridos 
Mireia S. Quinteiro 

D 
evolver á natureza o que é seu 

e, se cabe, con mellores pres

tacións. A recuperación e re

valorización dos terreos en desuso é o 

obxectivo do marco xuridico no senso 

medioambiental que envolve ás explo

tacións mineiras, e que as empresas 

teñen a obriga de clarificar xa na solici

tude da autorización para un ha cantei ra. 

A Lei 3/2008, do 23 de maio, de Or

denación da Mineria en Galicia estipula 

a necesidade de recuperación ambien

tal dos espazos xa usados, así como as 
condicións e os requisitos do abandono 

da actividade mineira. Do mesmo xei

to, desde 1982 o RO 2994/1982 regula 

a restauración do espazo natural afec

tado por actividades mineiras, o que 

indica o pioneiro que é o sector extrac

tivo e de áridos nesta materia. En 2009 

apróbase o RO 975/2009 que actualiza 

ao anterior e engade novos matices 

sobre a xestión dos residuos das indus

trias extractivas e de protección e re

habilitación do espazo afectado polas 

actividades mineiras. As compañías que 

forman parte da AGA están de acordo 

en sinalar esta recuperación como un ha 

das claves da sostenibilidade dentro da 

actividade mineira, e ademais evitar o 

abandono destes territorios. 

Os novos espazos xerados polas labo

res mineiras está estreitamente rela

cionados co método de extracción. En 

canteiras, o resultado do arranque do 

material son ladeiras de grande altura 

e fortes pendentes que rodean un bu

raco no terreo. As graveiras xeran ocos 

de profundidade variable susceptibles determinarse polas modificacións, a 

de seren acondicionados para xerar contorna social, ecolóxica e paisaxísti· 

humidais que acollerán a múltiples es- ca, así como polos condicionantes téc-

pecies animais e vexetais de grande in· nicos e económicos. A experiencia dos 

terese ecolóxico. O uso que se lle pode asociados da AGA pon de manifesto que 

dar ás novas áreas que resultan logo a recuperación dos terreos afectados 

de rematadas as labores mineiras debe debe planificarse, a ser posible, dende 

Pasos no proceso 

de rehabilitación 
En todo proxecto de recuperación 

dun espazo alterado fai falla unha 

exhaustiva planificación, que pode 

contemplar, entre outros, os seguin

tes puntos: 

- Recollida, acopio e tratamento 

da capa superficial do chan 

· Desmantelamento e demolición 

das instalacións 

· Enchido dos ocos, segundo os 

· Estabilización das frontes de 

explotación das escombreiras e das 

presas de residuos 

- Acondicionamento topográfico: 

integración paisaxística de frontes 

e bermas 

· Implantación dunha cuberta 

vexetal: revexetación 

O obxectivo desta derradeira 

fase é establecer unha comunidade 

vexetal estable e autosuficiente, re

introducir especies autóctonas, in

crementar a biodiversidade, mello

rara paisaxe, estabilizar e protexer 

o solo e crear unha pantalla visual e 

acústica natural que elimine o im

pacto da canteira. 

o mesmo proxecto de explotación, pois 

iso permite compatibilizar os traballos 

de explotación mineira cos de restau

ración, o que supón varias vantaxes: 

unha importante redución da afección, 

unha máis rápida integración das novas 

superficies xeradas no entorno e, ao 

tempo, unha importante redución dos 

custos asociados á restauración dos te-

rreos. 

O obxectivo da recuperación é res

tituir a posibilidade de que as novas 

superficies xeradas poidan prestar no

vos servizos a comunidade, xa sexan 

implantando neles nova vexetación 

que permita a súa integración no seu 

entomo, ou poida servir como espazo 

de implantación de infraestruturas, 

servizos, acoller terras procedentes 

dos desmontes necesarios para as obras 

públicas ou de edificación. Por iso, é 

de vital importancia elixir a vexetación 

axeitada para cada situación, atenden

do ás caracteristicas físico-químicas 

e edafolóxicas dos solos dispoñibles. 

A experiencia de máis de 20 anos dos 

membros da AGA destaca a convenien

cia de conquerir unha implantación rá

pida da vexetación co fin de evitar o 

efecto de lavado dos solos por mor das 

choivas. Recomendan para isto o uso 
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de hidrosembras a base de gramíneas 

de rápida implantación acompañadas 

de leguminosas, que aumentan os ni

veis de nitróxeno e fósforo, e que son 

capaces de vivir con escasos recursos 

nutritivos destes medios. 

En todo caso, a mellora das propie

dades edafolóxicas deste solos, pode 

acadarse mediante o aporte de enme

dendas calizas que favorezan a absor

ción dos nutrientes do solo e mesmo 

mediante o uso de solos artificiais nos 

que se incorporan substancias, entre 

as que poden empregrarse subprodu

tos doutras actividades que moitas ve

ces son eliminados como residuos non 

desexados, tales como compost, lodos 

de depuradoras urbanas, lodos de fon

dos mariños, residuos orgánicos de in

dustrias da madeira, da alimentación, 

etc. 

Areeiras na Limia 

En Galicia contamos con magníficos 

exemplos de restauración de espazos 

mineiros. Un dos máis destacados é a 

Lagoa de Antela, no concello de San

diás, na provincia de Ourense. 

Na comarca da Limia asentábase ata 

hai unhas décadas esta lagoa, o maior 

humidal de Galicia e un dos máis im

portantes de todo o territorio nacional. 

Contaba con sete quilómetros de lonxi

tude e seis de ancho, aínda que depen

dendo da época do ano variaban esas 

dimensións, así como a súa profundida

de. Normalmente o fondo non acadaba 

o metro de profundidade, agás nalgúns 

dos seus pozos, onde se rexistraron ata 

os tres metros. Un índice da súa impor

tancia excepcional eran os milleiros de 

aves acuáticas que tiñan alí o seu hábi· 

tat ao longo de todo o ano. 

Desecación e recuperación 

Un proxecto de desecación iniciado 

no ano 1958 polo Instituto Nacional de 

Colonización, a raíz da Leido 27 de de-
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cembro de 1957, provocou a súa desapa

rición. Este feito supuxo unha das pou

cas actuacións de ordeamento agrícola 

do franquismo, ademais dunha trans

formación radical na fisonomía do terri

torio e nas súas condicións ambientais. 

Posteriormente, a explotación de 

áridos desenvolvería o seu labor em

presarial conformando pequenas lagoas 

que, unha vez rematada a extracción, 

quedaron abandonadas. Por aquel en

tón, as competencias medioambientais 

recollidas nas normas legais que rexían 

esta actividade non se atopaban tan 

definidas como as reflectidas na Lei 

3/2008, do 23 de maio, de Ordenación 

da Minería en Galicia. Ante esta situa

ción, a Dirección Xeral de Conservación 

da Natureza, xunto cos empresarios 

das Areeiras, establece un plan global 

de recuperación da zona, cuxo obxecto 

é recuperar aqueles hábitats que des

apareceron coa desecación da antiga 

Lagoa de Antela. 

A lagoa de Antela é 

un e aro exemplo de 

recuperación dun espazo 

empregado durante anos 

para a extracción de 

areas na lim1a, e que 

hoxe conta cun Centro 

de Interpretación con 

case mil visitas ao ano 

Os froitos da colaboración dos indus

triais das Areeiras localizados nesa área 

ourensá, coa Consellería de Medio Am· 

biente e a Dirección Xeral de Conserva

ción da Natureza, son hoxe unha vizosa 

realidade. O proxecto de recuperación 

consistiu na plantación de de vexeta

ción para acelerar o proceso natural, 

reducindo os taludes dos bordes para 

conquerir zonas de augas someras que 

permitan a implantación de vexetación 

lacustre. 

Centro de Interpretación 

A Casa da Lagoa é un centro de estudo 

situado no centro da vila de Sandiás, 

nunha antiga casa labrega rehabilitada 

no que era a antiga marxe noroeste da 

lagoa. O concello púxoo en marcha co 

gallo do cincuenta aniversario da seca 

do humidal (1958-2008), e tras ser 

aprobada unha iniciativa Leader 11 Val 

da Limia de dinamización dos núcleos 

rurais con propostas culturais. 



EMPRESAS ASOCIADAS 

ARIAS HERMANOS S.A. 
Lugar Freón. Monteagudo. Arteixo. A Coruña 
981642226/981643077 
cantera@ariashermanos.com 

ARIBES, S.L. 
R/Plácido Peña, 2-4, entrechán dereita. 
Vilalva. Lugo. 
981 51 10 43- aribes@aribessl.com 

ÁRIDOS ANTELANOS S. L. 
Ctra. comarcal, 531. Xinzo-Celanova km3,2. 
Vilariño das Poldras. Sandiás. Ourense 
988 46 59 30 
aridosantelanos@eresmas.com 

ÁRIDOS CHAN DE SALGOSA S. L. 
Liñares. As Neves. Pontevedra 
986 64 83 81 
chandesalgosa@hotmail.com 

ÁRIDOS DE ASTARIZ S.A. 
Lugar Fea. Toén. Ourense. 988 26 28 00 
probigasa@probigasa. es 

ÁRIDOS DE LA CORUÑA S.A. 
Lugar Candame, s/n. Arteixo. A Coruña 
981 60 04 85 
finanzas@prefhorvisa.es 

ÁRIDOS DEL UMIA S.A. 
R!Víctor sáid Armesto, 1-2°. Pontevedra 
986 85 18 36 
aridosdelumia@aridosdelumia.com 

ÁRIDOS DE REBOIRA S.A. (ARESA) 
Lugar Reboira. Ardemil. A Coruña 
981 69 28 77 

ÁRIDOS DE SALVATIERRA S.C.L. 
Oleiros. Teanes. Salvaterra do Miño. 
Pontevedra 
986 65 81 06 

ÁRIDOS DO MENDO S. L. 
Chan de Salgosa, s/n. Oleiros. Salvaterra do 
Miño. Pontevedra. 986 65 80 18 
aridosdomendo@aridosdomendo.com 

ÁRIDOS MIRAMONTES S.A. 
Canteiras Miramontes. Grixoa. 
Santiago de Compostela. A Coruña 
981 89 87 18- arimisa@telefonica.net 

ÁRIDOS PUENTEAREAS S. L. 
R/Cuesta Hernández, 1. Tui. Pontevedra 
986 66 03 35 
aridospuenteareas@yahoo.es 

ÁRIDOS Y CONTRATAS S.A. (ARCONSA) 
Castroverde, s/n. San Ciprian das Viñas. 
Ourense 
988 22 48 82 - sara@myhnor.com 

CAMILO CARBALLAL S.L. 
Casalonga, s/n. Calo. Teo. A Coruña. 
981 54 86 86 
camilocarballaf@camilocarballal.com 

CANARGA 
El Paleo, s/n. Carral. A Coruña 
981 25 62 42- canarga@canarga.com 

CANTEIRA DA MINA S. L. 
Barilongo s/n. Santa Comba. A Coruña 
981 19 14 25 
canteiradamina@yahoo.es 

CANTEIRA DO PENEDO S.A. 
(CANPESA) 
R/Reina, 1. 3°. Lugo 
982 28 41 75- javier@canpesa.com 

CANTEIRAS DE XUBÍM S. L. 
Lugar a Fareixa. Xubin. Cenlle. Ourense 
988 40 06 48 
canterasxubim@gmail.com 

CANTEIROS DO PORRJÑO 
REUNIDOS S.A. 
Estrda. de Salceda, km. 2. Budiño. Porriño. 
Pontevedra. 986 33 16 40 
cantei ros@cantei ros. net 

CANTERA CUARCITA SAN CLODIO S. L. 
Estrda Vegamolinos, 156. 
O Barco. Ourense 
988 32 10 00- rairos@acoval.es 

CANTERA DE MONTESALGUEIRO S. L. 
Estrda N6, km.555. Aranga. A Coruña 
981 17 36 16- maribef@myhnor.com 

CANTERA DE PESCAS S. L. 
Estrda A Coruña-Carballo, km.3. A Coruña 
981 17 36 16- maribef@myhnor.com 

CANTERAS DEL ARENAL, S. L. 
R/ Arenal, 64. Entreplanta Esda. Latín. 
Pontevedra. 986 78 71 02 
arenaf@canterasare.com 

CANTERAS DE MOUCHO S.A. 
Estrda. Coruña-Carballo, km.6. 
Arteixo. A Coruña 
981 60 70 00 - hnoroeste@yahoo.es 

CANTERAS DE PORTODEMOURO S.L.U. 
Portodemouros. Vila de Cruces. Pontevedra 
986 58 20 07 - cpm@crcos.com 

CANTERAS DE PREBETONG S.L. 
R/Brasil, 56. 2°. Vigo. Pontevedra 
986 26 90 00 - mgomez@cimpor.com 

CANTERAS DE RICHINOL S. L. 
R/ Arenal, 64. Entreplanta Esda. Latín. 
Pontevedra. 986 78 71 02 
richinof@canterasare.com 

CANTERAS EL POZO S.L. 
Esperón, 26. Tabeayo. Carral. A Coruña 
981 67 03 56 
canteraselpozo79@gmail.com 

CANTERAS FERROLANAS S.A. 
Estrda. Cobas, km. 4. Ferro!. A Coruña 
981 32 76 00 
canfesa_cobas@yahoo.com 

CANTERAS ISIDRO OTERO S. L. 
Valiñadares. Mondoñedo. Lugo 
982 52 10 03 
isidrootero@terra.es 

CONDESMO S.A. 
Ronda de las Mercedes. Entrch. Lugo. 
982 28 43 28 
administracion@grupobascuas.com 

CONSTRUCCIONES HERMANOS 
CARRAJO S.A. (ÁRIDOS DEL TAMEGA) 
Travesía de Sousas, 21. Verín. Ourense 
988 41 00 88 
carrajo@infonegocio.com 

CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO S.L. 
Avda. Finisterre, 267. A Coruña 
981 27 56 15 
construcciones@lopezcao.com 
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CUARZOS INDUSTRIALES S.A. 
Mina Serraba!. San Pedro de Vilanova, s/n. 
Vedra. A Coruña 
981 51 22 02- cuarzosi@teleline.es 

ERIMSAS.A. 
R/ Juana de Vega, 2. 6°. A Coruña 
981 22 89 88- erimsa@erimsa.com 

EXPLOTACIONES CANTERAS 
NOROESTE S.A. (EXCANSA) 
R/Reina, 14. 2°6. Lugo. 
982 28 42 91 
excansa@infonegocio.com 

EXPLOTACIONES MINERAS 
CAMPOMARZO S.A. 
Campomarzo, 16. Bandeira. Pontevedra 
986 89 67 87- info@campomarzo.es 

FOMENTO DE ÁRIDOS Y OBRAS S. l. U. 
Lugar Hermida. Mareen, 62. Pontevedra 
986 84 47 09 - info@farosl.com 

FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA S. l. 
Lg. La Mina s/n. Touro. A Coruña. 
981 51 73 17 
grupofg@fgomez. es 

GENERAL DE HORMIGONES S.A. 
Vilar, s/n. Silleda. Pontevedra 
986 68 95 85 - silleda@gedhosa.es 

GRANITOS DE XALLAS S. l. 
Canteira Pedreiras. Paraje de Frieiro, s/n. 
Santa Comba. A Coruña 
981 88 07 32- gxallas@info3.com 

GRANITOS Y ÁRIDOS DE ATIOS S. l. 
Vilafría · Atios. Porriño. Pontevedra 
986 33 42 95 
aridosatios@gmail.com 

GRAVERAS CASTRO S.l. 
Estrada Celanova, 49. Ourense 
988 46 28 18 - aln@profesionais.eu 

GRAVERAS LIMIA S. l. 
Estrda OU 531. 3,400. Sandianes. Ourense 
988 46 59 79 
graveraslimia@telefonica. net 
marimar@graveraslimia.com 
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HERGAYA S.A. 
Ronda de las Mercedes, 37. Entlo. Lugo 
982 28 43 28 
administracion@grupobascuas.com 

HOLCIM ÁRIDOS S. l. 
Lugar Sequeiros, 73 C. Portela·Barro. 
Pontevedra 
986 71 32 84 
dominik.casanova@holcim.com 

HORLUSA 
Ronda del Carmen, 60·62. Entrlo. Lugo 
982 20 14 19- horlusa@wanadoo.es 

HORMIGONES DE XARÁS S. l. 
Casalnovo, 4. Ribeira. A Coruña 
981 87 29 19 

HORMIGONES VALLE MIÑOR S.A. 
Avda. Portugal, 108. A Ramallosa. 
Nigrán. Pontevedra 
986 34 34 34 - hvm@grupominor.com 

HORMIGONES Y ÁRIDOS LA BARCA S.A. 
R/Benito Corbal, 38. 2• O. Pontevedra 
986 85 98 12 
csierra@hormigoneslabarca.com 

JOSE SANJURJO CONSTRUCCIONES S.l. 
R/ José María Chao, 21. Villalba. Lugo 
982 51 02 11 - j.sanjurjo@terra.es 

LISTA GRANIT S.A. 
Vilarrodis, s/n. Vilarrodis. A Coruña 
981 29 10 44- lista@listagranit.com 

MENDO MINEIRA S. l. 
Chan de Salgosa, s/n. Oleiros. Salvaterra do 
Miño. Pontevedra. 986 65 80 18 
aridosdomendo@aridosdomendo.com 

MINAS DE BANDEIRA S.A. (MI BASA) 
Monte Carreira, km. S. Ctra. Bandeira 
Cruces. Silleda. Pontevedra 
986 58 53 25 - mibasa@mibasa.es 

NEMESIO ORDOÑEZ S.A. 
Lugar Runs, 49. Boiro. A Coruña 
981 84 53 85 - correo@nosa.es 

PREBETONG LUGO S.A. 
R/Brasil, 56. 2•. Vigo. Pontevedra 
986 26 90 00 - mgomez@cimpor.es 

ROCAS, ARCILLAS Y MINERALES S.A. 
(RAMSA) 
Mina Serraba!. San Pedro de Vilanova, s/n. 
Vedra. A Coruña 
981 51 22 02- cuarzosi@teleline.es 

SERCOYSA, PROYECTOS Y OBRAS S.A. 
Polígono Industrial O Campiño. Rúa das 
Mámoas, 37. Pontevedra 
986 87 65 44 - info@sercoysa.es 

EMPRESAS ADHERIDAS A 

CORYMAS.A. 
Políg. Industrial de Camba, parcelas 49 
e 50. Xove. lugo 
902 39 49 55 
www.coryma.es 

MANUEL SANTOS CAO S.A. 
loureiro Crespo, 83. Pontevedra 
986 84 60 94 
www.santoscao.com 

MAXAM EUROPE S.A. 
Marques de Riestra, 34. 5° A. 
Pontevedra 
986 85 69 74 
www.maxan-corp.com 

ORICA EXPLOSIVOS INDUSTRIALES S.A. 
Ctra. Villafer, km 7. Valderas. león 
987 76 32 06 
www.oricaminingservices.com 

PRODUTIVA. FÁBRICA DE REDES.LDA 
Avda. Vasco de Gama, 8057. Avintes. 
Vilanova de Gaia. Portugal 
351 223 771 770 
www.produtiva.net 

SANDVIK ESPAÑOLA S.A. 
Parque empresarial Puerta de Madrid 
Este. San Femando de Henares. Madrid 
91 660 52 32 
www.sandvik.com 
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"AGA é imprescindible" 

O éxito deste emprendedor nado en 

Curtis é saber adaptarse aos novos 

tempos sen perder a perspectiva em

presarial. En 1992 comezou coa explotación 

dunha canteira en Carral, aínda que a súa 

traxectoria se iniciou ao cumprir os 22 anos. 

Apostou por unha política de integración verti

cal e na actualidade preside un grupo de em

presas entre as que se atopa Canarga S.L. A 

diversificación do mercado e a versatilidade 

foron as claves para pasar case de puntiñas por 

riba da crise económica que está a afectar a 
todo o sector, aínda que tivo que tomar medi

das como responsable da empresa. Un axuste 

de investimentos, optimización de recursos e, 

sobre todo, diminución de gastos innecesarios. 

Enrique Vázquez amósase optimista co pano

rama actual: "A pesar da situación de incer

tidume que estamos a vivir, considero que a 

crise reforzará ás empresas máis solventes, as 

cales seremos o motor para superala e acadar 

me llores tempos". 

Dende os seus inicios na explotación mineira 

de áridos, o presidente de Canarga S.L. 

preocupouse por coñecer de primeira man as 

necesidades do mercado galego. lnvestiu en 

1+0 e destinou a meirande parte dos beneficios 

á mellora das súas infraestruturas e maquinaria 

para redundar na calidade do producto. Para 

as misturas asfálticas, a empresa conta cunha 

planta en Carral e outra en Lugo. 

Orgulloso de pertencer á AGA 

O empresario, sempre por diante, tamén foi 

un dos membros promotores da Asociación Ga

lega de Áridos, en 1999, e considera esencial a 

súa existencia para a defensa dos dereitos das 

ONI 

No me 

Enrique Vázquez 

Sánchez 

ldade 

66 anos 

Lugar natal 

Curtis 

Ocupación 

Presidente de 

Canarga S. L. 

Data de creación 

1992 

Localización 

Carral (A Coruña) 

empresas e traballadores do sector. "É unha 

entidade seria, imprescindible. Foi capaz de 

xestionar moitas das trabas administrativas e 

de competencia que xurdiron estes años, e que 

sen estar organizados non seríamos capaces de 

solventar". Engade que participa activamente 

das súas actividades e que se sinte "moi orgu

lloso de formar parte dela". 

Galicia conta con numerosas empresas de ín

dole familiar, sobre todo no sector dos áridos, 

Enrique Vázquez é un ha referencia. Nin un, nin 

dous, senón os seus catro tillos, dous rapaces 

e dúas rapazas, quixeron perpetuar o traballo 

do seu pai e, na actualidade, xa ocupan postos 

importantes dentro dela. Son conscientes do 

sentido da responsabilidade, engade Enrique, 

e amósase convencido de que saberán coidar 

dos intereses da empresa así como dos clientes 

que, dende hai anos, confían en Canarga. 


