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 Vontade continuista

a Asociación Galega de Áridos 

(AGA) fi nalizou o ano 2011 coa 

celebración da súa Asemblea 

Xeral Extraordinaria na que se elixiu 

a nova xunta directiva. A única lis-

ta candidata incluía oito membros do 

anterior órgano directivo, polo que se 

evidenciou a satisfacción existente en-

tre os membros asociados co labor rea-

lizado ao longo dos últimos tres anos. 

Na conformación dos novos cargos, 

tiven a honra de ser elixido novo presi-

dente da AGA. Quero agradecer e amo-

sar o meu recoñecemento a tódolos 

membros da xunta directiva que tra-

ballaron desintere-

sadamente por este 

sector nos últimos 

tempos. Mención 

especial merece D. 

Ramón Carballal, 

compañeiro ao que 

sucedo e cuxa liña  

de traballo espero 

continuar. Quero 

agradecer tamén a confi anza deposita-

da en min para ocupar este cargo que 

agardo poder representar como se me-

rece.

O camiño trazado pola AGA ao lon-

go dos tres últimos anos pemitiu que 

se nos teña en consideración por par-

te de diversos estamentos en diferen-

tes ámbitos de actuación como son: a 

defensa do noso sector (caso ARA), a 

formación e información sobre distin-

tas temáticas relacionadas co sector, a 

divulgación da imaxe da nosa activida-

de económica tan fundamental para o 

progreso da nosa sociedade, etc.

Ademáis de darlle continuidade a 

todo o anteriormente citado, gustaría-

me abrir outra serie de liñas de tra-

ballo, algunhas das cales requirirá da 

vosa participación e onde espero poder 

contar co voso apoio. 

En primeiro lugar, 

potenciaremos o co-

ñecemento do sector 

en Galicia. O sector 

dos áridos é impor-

tantísimo para o des-

envolvemento econó-

mico da sociedade. É 

o segundo material 

máis utilizado polo home despois da 

auga (5.000 kg/persoa/

ano). Para a nosa de-

fensa precisamos da-

tos que sustenten ditas 

afi rmacións e que nos 

permitan amosar a nosa 

importancia nos diferen-

tes escenarios nos que 

participamos. O comité 

técnico da AGA traballa-

rá co obxectivo de obter unha imaxe 

fi el do sector, elaborando informes que 

amosen esta importancia. Todos os in-

formes respetarán escrupulosamente o 

segredo estadístico, facilitando sem-

pre tan só os datos agregados.

En segundo lugar, intensifi caremos as 

relacións coa Administración. Acostu-

mamos esquecernos da nosa condición 

de concesionarios da Administración. 

Estamos exercendo unha actividade 

sobre un recurso que é de tódolos es-

pañois. Temos que conseguir que a 

Administración mineira defenda aos 

seus concesionarios. Cando alguén ou 

algo ‘ataca’ unha concesión mineira de 

áridos (como pode ser a competencia 

desleal de préstamos e materiais ex-

cedentes de obras), a Administración 

mineira, como órgano substantivo, de-

bería defender esa concesión e conse-

cuentemente a ese concesionario. 

En terceiro lugar, loitaremos pola 

legalización das empresas do sector. É 

obxectivo primordial da AGA traballar 

para a obtención da legalización total 

de tódalas actividades que desenvolve-

mos e que desenvolveremos no futuro.

O ano 2011 pecha coa persistencia 

da crise da construción e da economía 

española. As perspectivas non son boas 

para os vindeiros anos. Estamos nun-

has taxas de caída que rondan o 60%, 

polo que moitas 

das nosas em-

presas atravesan 

unha moi difícil 

situación. Pese 

ás perspectivas 

negativas, teño a 

convición de que 

a AGA é aínda 

máis imprescin-

dible nesta situación. Creo que debe-

mos canalizar a través dela a defensa 

dos problemas comúns para, dese xei-

to, acadar solucións que nos permitan 

afrontar con garantías esta crise e pro-

seguir na tarefa de consolidación do 

noso sector.

José Lista Tasende
PrEsidENTE 

da asociaciÓN gaLEga dE Áridos

Loitaremos pola 
legalización total de 
tódalas actividades 
que desenvolvemos

----

----

O comité técnico de 
AGA traballará para 
obter unha imaxe 

fi el do sector

----

----
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de detallar as iniciativas realizadas, ta-

mén se explicaron as proxectadas para 

este 2012. Destacouse, entre outras 

cousas, a obtención dunha maior aten-

ción e eficacia nas respostas por parte 

das administracións, nos casos en que a 

AGA denunciou situacións que vulnera-

ban a legalidade vixente.

Igualmente, aproveitouse a xuntan-

za para a presentación do Estudo de 

Optimización Enerxética no sector dos 

áridos en Galicia, elaborado coa cola-

boración dos asociados. Esta cita anual 

contou coa presenza da subdirectora 

xeral de Recursos Minerais da Xunta de 

Galicia, María José Mijares Coto, quen 

clausurou a asemblea.

Xornada de formación

Outra das xornadas colectivas orga-

nizadas durante o ano foi a xornada de 

formación ‘Maquinaria móbil na mine-

ría de áridos’. 

Coa intención de difundir as posi-

A AGA consolídase ante a Administración
N o transcurso do ano 2011 a Aso-

ciación Galega de Áridos con-

tinuou desenvolvendo diversas 

actuacións na doble liña de traballo 

fixada: por unha parte, defendendo os 

intereses do sector e, por outra, divul-

gando entre o público xeral a importan-

cia da industria dos áridos para a nosa 

sociedade.

Todo iso foi obxecto de exposición na 

asemblea xeral ordinaria celebrada no 

mes de xuño do pasado ano. Ademais 

A entidade afianzou durante 2011 o seu papel como defensor dos intereses do sector e como divulgador da importancia dos áridos na sociedade
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bilidades de optimización da compe-

tividade do sector, os representantes 

da empresa Barloworld Finanzauto 

trataron en profundidade temas como 

a importancia no mantemento da ma-

quinaria na redución dos custos; as 

novidades tecnolóxica; ou os criterios 

de selección de maquinaria. Entre os 

asistentes atopábanse membros de em-

presas socias e adheridas, membros da 

Xunta de galicia, enxeñeiros, membros 

da Cámara Mineira e outros represen-

tantes de empresas do sector. Todos 

eles tiveron oportunidade de expoñer 

aos expertos invitados as súas dúbidas 

e comentarios.

Novo presidente

A finais do pasado ano tivo lugar unha 

asemblea extraordinaria para a elec-

ción dos novos integrantes da xunta 

directiva. O resultado da votación foi 

a elección por unanimidade da única 

candidatura presentada. Deste modo, 

o novo órgano de goberno da entidade 

está encabezado por José Lista Tasen-

de, da empresa Lista Granit, S.A. Ao 

seu carón responsabilízanse da xestión 

da entidade María José Fernández, de 

Excansa, como vicepresidenta primei-

ra; Ramón Carballal, de Camilo Carba-

llal, como vicepresidente segundo; José 

Luis Fernández, de Áridos do Mendo, 

como secretario; e Javier González, de 

Sercoysa, como tesoureiro. Todos eles 

estarán apoiados por seis vocais.

A AGA consolídase ante a Administración
A entidade afianzou durante 2011 o seu papel como defensor dos intereses do sector e como divulgador da importancia dos áridos na sociedade
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Na pasada edición dos premios santa 

Bárbara, convocados pola Cámara Oficial 

mineira de galicia, destacouse o labor da 

aga na categoría de ‘comunicación’. o 

seu vídeo corporativo Unha Galicia con 

futuro, unha Galicia con áridos recibiu 

o premio no que se subliña o esforzo de 

difusión da realidade mineira para un 

mellor coñecemento do sector e para a 

súa promoción. O vicepresidente primeiro 

de aga, Juan de dios, recolleu no acto ce-

lebrado no hotel san Francisco da capital 

galega, o diploma honorífico no nome de 

tódalas empresas asociadas e expresou o 

seu agradecemento. 

Este galardón, outorgado xunto ao 

que premia a traxectoria profesional 

dalguén do sector, pretende recoñecer 

tódolos anos o labor dos integrantes da 

comunidade mineira de galicia, estimular 

a súa contribución ao desenvolvemento 

do sector e achegar e evidenciar perante 

a sociedade xeral a importancia deste 

sector produtivo. 

A Cámara Mineira des-
taca o vídeo corporati-
vo da asociación

>

AGA, PREMIADA POLO SEu LABOR DE DIFuSIÓN
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ÁRBORES E ÁRIDOS ... aPrENdENdo NuNHa caNTEira

Joel barreiro Fontenla, de sexto de primaria do 

C.E.I.P. Santo André de Xeve, gañou o segundo 

premio da cuarta edición do concurso Nacional 

de debuxo do día das Árbores e dos Áridos. 

así o determinou un xurado composto por 

estudantes, examinando máis de cincocentos 

traballos dos escolares que participaron no día 

das Árbores e os Áridos. A súa creación, xurdida 

da visita que realizou co seu colexio á canteira 

de Holcim en berducido (Pontevedra), destacou 

entre os debuxos presentados por rapaces de 

toda España. Precisamente, o primeiro premio 

foi para un estudante das illas baleares.

un estudante galego gaña o segundo premio do IV Concurso Nacional de 
Debuxo do Día das Árbores e os Áridos

OS ÁRIDOS ... TamÉN TEÑEN PrEmio

<

Joel recibiu o premio, unha consola Nintendo, 

de mans de ignacio garcía Taboada, responsa-

ble da empresa Holcim España.

Esta iniciativa, ao igual que a celebración do 

día das Árbores e dos Áridos, é impulsada des-

de a Federación de Áridos da que aga é mem-

bro activo, en colaboración coa agrupación 

de Fabricantes de cemento de España (oFicE-

mEN). redunda no obxectivo fundamental de 

promocionar a actividade do sector, favorecer 

o seu achegamento á sociedade e inculcar nos 

máis novos a importancia de coidar e respectar 

o medio ambiente.

a aga celebrou cos máis novos o día das 

árbores e dos áridos como vén realizando nos 

últimos anos. Nesta ocasión os alumnos do CEIP 

Santo André de Xeve visitaron a explotación de 

Holcim España situada no concello de barro, en 

Pontevedra. Nesta xornada de portas abertas, 

unha cincuentena de adolescentes fixeron un 

percorrido guiado pola canteira; tiveron a 

oportunidade de ver tanto a zona de extracción 

como a da planta de tratamento dos áridos 

obtidos. E finalizaron coa plantación dunha 

árbore cada un, achegando a súa pequena pero 

significativa contribución á restauración do 

terreo xa explotado. 

Os rapaces fixeron numerosas preguntas sobre 

os usos dos áridos, os proxectos de restauración 

das canteiras, a maquinaria empregada, etc.

con este tipo de actuacións a asociación incide 

en dous dos seus obxectivos principais: por 

unha parte, dar a coñecer a importancia desta 

industria á sociedade xeral e, por outra, amo-

sar o compromiso que as empresas do sector 

teñen co respecto ao medio ambiente. 

Os cativos contribúen a 
restaurar unha explota-
ción de áridos

>
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a aga aproveitou o interese por coñecer o 

proceso produtivo dos áridos do director 

xeral de industria, Enerxía e minas, Ángel 

bernardo Tahoces, para expor, unha vez 

máis, as problemáticas que están afectan-

do ao sector. No transcurso dunha visita 

do director xeral á canteira de áridos Lista 

granit s. a., en arteixo, os representan-

tes da asociación recordáronlle as súas 

reivindicacións aínda non resoltas: acabar 

coa competencia desleal que supoñen 

os aproveitamentos ilegais de recursos 

mineiros; a necesidade da regularización 

das explotacións e a uniformización dos 

criterios aplicados polas administracións 

competentes no cumprimento da lexisla-

ción vixente.

Ángel B. Tahoces co-
ñece a canteira dunha 
empresa asociada

<

VisiTa do DIRECTOR XERAL DE INDuSTRIA 
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“A regularización das 
explotacións é urxente”

AGuSTíN HERNÁNDEz| coNsELLEiro dE mEdio ambiENTE, TErriTorio E iNFraEsTruTuras

N este contexto de deterioro 

económico, os poderes públi-

cos teñen trascendentais retos 

enriba da mesa. o conselleiro de medio 

ambiente, Territorio e infraestruturas, 

agustín Hernández, respondeu ás in-

quedanzas que lle transmitiu a aga.

•— Do sector dos áridos depen-

den actualmente, directa e indirec-

tamente, 4.000 postos de traballo 

en Galicia e o sector leva cinco anos 

en caída. Debido á situación de crise 

económica que estamos atravesando, 

a construción tanto de obra pública 

como privada diminuíu drasticamen-

te. De feito reduciuse un 15% o in-

vestimento no Plan Move 2009-2015. 

Cando se reactivará a licitación de 

obra pública?

•— a situación actual de crise 

económica obriga ás administracións 

Públicas a adoptar medidas de redución 

do gasto público en materia de infra-

estruturas, para dar cumprimento aos 

obxectivos de estabilidade orzamenta-

ria e garantir os investimentos en sani-

dade pública e educación, co obxectivo 

principal de manter o estado de benes-

tar da cidadanía galega.             

Para tales efectos, en materia de in-

fraestruturas, foi necesaria unha nova 

programación das actuacións, pero en 

todo caso, estanse priorizando as obras 

en marcha e a garantindo a conserva-

ción das estradas de titularidade auto-

nómica.

•— As explotacións de áridos ató-

panse dispersas por todo o territorio 

O ccnselleiro de 

Medio Ambiente, 

Territorio e Infra-

estruturas, Agustín 

Hernández, recoñe-

ce a importancia da 

industria dos áridos 

para a Comunidade 

galega

da comunidade debido ás característi-

cas do propio produto; considerando 

que a maior parte do investimento 

en novas grandes infraestruturas está 

localizado no Eixo Atlántico, a conse-

llería ten previsto algún plan de re-

novación ou conservación da rede de 

estradas que abranga toda a comuni-

dade autónoma?

•— A Xunta de galicia está a des-

tinando máis de 20.000 euros para cada 

quilómetro da rede galega para os la-

bores de mellora e conservación, en 

virtude dos sete contratos de conser-

vación de estradas, licitados en 2011, 

que ascenden a 110 millóns de euros. 

Este feito supón o maior contrato da 

historia nunca asumido por un goberno 

autonómico para a conservación das es-

tradas, ao tempo que se garante e se 

blinda a conservación das estradas da 

rede galega.

as obras corresponden a unha xestión 

integral de conservación ordinaria das 

estradas, nas que se inclúen tamén as 

actuacións necesarias para o mante-

mento das condicións estruturais do fir-

me, así como a reparación urxente de 

zonas puntuais danadas ben por causas 

naturais ou por algún accidente. 

•— Os áridos, como recursos 

naturais, están na súa maior parte 

localizados en terreos rurais. A Lei 

9/2002 e as súas reformas non con-

SEGuE NA PÁXINA 10...
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Lei e alcanzarase a través da autoriza-

ción polo Consello da Xunta das explo-

tacións, de ser o caso, tras o informe 

da comisión galega de urbanismo, que 

se emitirá no tempo mínimo necesario 

para iso.

•— As empre-

sas do sector 

dos áridos están 

e s f o r z á n d o s e 

en facer chegar 

a toda a Admi-

nistración e á 

sociedade en xe-

ral a mellora na 

xestión medio-

ambiental das 

exp lotac ións . 

Como se valora 

este esforzo desde a Administración? 

Considera suficiente o seu labor?

•— resulta esencial que os esfor-

zos despregados polo sector dos áridos 

para avanzar na responsabilidade so-

cial corporativa, en particular no que 

se refire á mellora da xestión ambiental 

das explotacións, se exterioricen cunha 

axeitada política de comunicación que, 

máis alá dunha cuestión de mera imaxe, 

poña de manifesto ante a sociedade e 

os poderes públicos o valor engadido 

que a actividade das empresas aportan 

coa integración da vertente ambiental 

como factor de competitividade. 

Neste sentido, entidades como aga 

constitúen un foro privilexiado para 

dar a coñecer as boas prácticas e a im-

portancia dunha axeitada xestión am-

biental, tanto cara aos seus  propios 

asociados como ante a sociedade en 

conxunto. calquera esforzo neste sen-

tido merece unha boa acollida e valora-

ción por parte da administración, pero 

non cabe dúbida de que aínda se pode 

avanzar nesta liña.

•—  A Comisión Europea ten ela-

borado o documento orientador para 

o desenvolvemento e compatibilidade 

da actividade mineira non enerxéti-

ca en espazos da Rede Natura 2000. 

Considera posible que esta orienta-

ción sexa factible no territorio gale-

go recoñecido dentro dos límites da 

Rede Natura?

•— Esta guía da comisión Europea 

para a xestión da actividade mineira na 

rede Natura é o que se utiliza para o 

seguimento e control desta actividade 

extractiva na rede Natura 2000 na co-

munidad galega. Neste momento exis-

ten máis de trescentas explotacións na 

rede Natura.

seguiron que tódalas canteiras en 

activo conten coa correspondente li-

cenza urbanística. Logo de dez anos 

e varias reformas, actualmente, ao 

redor do 30% das canteiras en activo 

carecen desta licenza 

por non ter finalizado 

os seus expedientes de 

regulación ou pola im-

posibilidade xurídica de 

regularizalos. Que pasos 

se pensan dar para al-

canzar este obxectivo? 

Cando se regularizará a 

situación destas empre-

sas?

•— A Xunta é cons-

ciente da importancia 

que teñen as explota-

cións de áridos para o desenvolvemen-

to económico e social da nosa comu-

nidade. Tamén é consciente de que o 

valor patrimonial destas actividades 

está condicionado pola súa situación 

administrativa. 

Por iso, proceder á regularización ur-

banísticas das explotacións tras a pro-

mulgación da Louga foi e é unha prio-

ridade urxente deste executivo e é a 

súa vontade levala a cabo. Esta regula-

rización é factible por estar prevista na 

Entidades como 
AGA constitúen un 
foro privilexiado 

para dar a coñecer 
as boas prácticas 

(ambientais)

“

”
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mitindo a substitución dunha parte dos 

áridos grosos naturais por áridos reci-

clados que cumpran unha serie de es-

pecificacións.

No estudo que se presenta utilizouse 

unha area convencional procedente 

dunha canteira da comunidade galega. 

Tratábase de area calcaria comerciali-

zada na fracción 0-6 mm (0-6C). 

Os áridos grosos convencionais tamén 

se obtiveron de canteiras da comunida-

de galega, de entre aquelas que forne-

cen o mercado de áridos para formigóns 

galegos. En concreto utilizáronse como 

áridos grosos áridos cuarcíticos comer-

cializados nas seguintes fraccións: 6-12 

(grava miúda) (6-12C) e 12-25 (grava) 

(12-25C).

Os áridos grosos reciclados obtivé-

ronse a partir dunha fracción 0-40 mm 

de árido reciclado procedente de es-

truturas de formigón. Utilizáronse dúas 

fraccións de árido groso reciclado (6-

12R e 12-25R).

As propiedades dos áridos utilizados 

detállanse a continuación e resúmense 

na táboa 1.

- Composición: a composición do 

árido groso reciclado utilizado para a 

fabricación de formigóns corresponde 

á esperada para un árido procedente 

principalmente de formigón. 

- Forma, granulometrías e propieda-

des físico-mecánicas: a táboa 1 resume 

os resultados obtidos.

- Granulometría: en xeral todos os 

áridos presentan curvas granulométri-

cas continuas e módulos granulomé-

tricos similares para fraccións equi-

valentes, o que influirá positivamente 

na docilidade de todas as mesturas. 

A curva granulométrica da area está 

comprendida dentro do fuso definido 

pola EHE.

- Porcentaxe de finos e contido de 

partículas de tamaño inferior a 4 mm: 

as catro fraccións de árido groso e a 

fracción fina axústanse aos límites es-

tablecidos pola EHE.

- Coeficiente de forma: é moi similar 

para calquera das fraccións e supera 

o límite de 0,2 nas 12-25C e 12-25R. 

Tanto os áridos grosos naturais como os 

reciclados presentan formas angulosas, 

N o presente estudo ponse de 

manifesto a calidade dos ári-

dos galegos para dúas posibles 

aplicacións: formigón con árido recicla-

do e formigón de alta resistencia.

Previamente, cabe destacar a impor-

tancia dos áridos en Galicia como ma-

teria prima para a construción de edi-

ficios e vías de comunicación. O maior 

número de explotacións e a maior 

produción vincúlanse ás rocas graníti-

cas, feito que se debe á xeneralizada 

presenza e abundancia destas rocas 

en Galicia. Outras, como os ortogneis, 

cuarzo-esquistos, rocas básicas menos 

frecuentes e de boa calidade, implican 

un volume menor da produción. A exis-

tencia de calcarias en Galicia limítase 

á súa parte máis oriental e, polo tanto, 

aínda que aportan áridos de boa calida-

de, representan unha porcentaxe pe-

quena da produción. Por outra banda, 

os condicionantes medio ambientais 

frean a extracción de áridos naturais, 

en xeral de boa calidade e que propor-

cionan áridos finos (areas).

A continuación expóñense as propie-

dades dos áridos de estudo.

Áridos para formigón reciclado

En España existe un mercado en de- 

senvolvemento dedicado á utilización 

de áridos reciclados. Nos últimos anos 

tense creado unha normativa especí-

fica para a utilización de tales áridos 

como compoñentes de novos formigóns 

estruturais, o que en xeral se fai per-

Áridos galegos e aplicacións 
ao formigón estrutural
Belén González Fonteboa. Doutora Enxeñeira de Camiños e profesora titular da Universidade de A Coruña

Fernando Martínez Abella. Doutor Enxeñeiro de Camiños e catedrático da Universidade de A Coruña

Gumersinda Seara Paz. Enxeñeira de Camiños e profesora axudante da Universidade de A Coruña

Manuel Paredes González. Enxeñeiro de Camiños e persoal investigador da Universidade de A Coruña
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dade, por mor do morteiro adherido, a 

absorción dos áridos reciclados é moi 

superior á dos naturais. 

Áridos para formigón de alta resisten-

cia

Nas últimas décadas, ao formigón 

esíxeselle cada vez máis que dea res-

postas satisfactorias fronte a distintas 

situacións: altas resistencias mecáni-

cas, bo comportamento fronte a im-

pactos, grande resistencia fronte a 

axentes físicos e químicos agresivos... 

O estudo das características dos áridos 

utilizados para estes formigóns ha de 

ser coidadoso e profundo posto que, 

doutro xeito, pode esgotarse a capa-

cidade resistente do árido groso; polo 

tanto, a elección do árido é determi-

nante para a consecución de elevadas 

resistencias.

No estudo que se presenta reali-

záronse nove dosificacións diferentes, 

nas que se utilizaron áridos calcarios, 

áridos silíceos ou ben unha mestura de 

ambos, todos de canteiras galegas. As 

propiedades dos mesmos detállanse na 

táboa 2.

En canto as propiedades do formi-

gón, distinguimos as que seguen.

Formigón reciclado

Establecéronse como parámetros de 

deseño os correspondentes a un formi-

gón para armar sometido a unha cla-

se de exposición normal (IIa e IIb) e 

con numerosas caras de fractura. Isto 

fai supoñer que a traballabilidade (me-

nor neste tipo de áridos que nos arre-

dondados) se verá influída de forma si-

milar en todas as mesturas (incorporen 

ou non áridos reciclados).

- Índice de laxas: é maior nos áridos 

naturais utilizados aínda que en ningún 

caso supera o límite de 35.

- Dureza: en xeral, os áridos recicla-

dos presentan maior desgaste que os 

naturais a causa do desprendemento 

dos restos de morteiro adherido. Neste 

caso non superan o valor límite de 40, 

presentando coeficientes similares aos 

naturais. 

- Densidade: segundo os resulta-

dos obtidos, a densidade da fracción 

6-12R é un 11,4 % menor que a frac-

ción 6-12C, e a da fracción 12-25R, un 

10,1 % menor que a 10-25C (táboa 1). 

Isto débese, de novo, ao morteiro que 

teñen adherido os áridos reciclados, o 

que se axusta aos resultados doutros 

autores (5).

- Absorción: como ocorre coa densi-

canteras
diseño, fabricación e instalación en

Pol. Ind. de Camba, XOVE (Lugo). Tfno: 902 394 955

www.coryma.com
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consistencia branda (6-9 cm de asen-

tamento en Cono de Abrams), caracte-

rísticas habituais no eido da edificación 

española. Con este dato establécese, 

segundo a EHE, unha relación a/c (auga 

total/material cementante) de 0,55 

(este valor inclúe a auga que aportan 

os áridos debido á súa humidade) e un 

contido de cemento de 325 kg/m3 para 

o formigón convencional (FC) e de 345 

kg/m3 para o reciclado, formigón no 

que se substitúe o 50% do árido groso 

natural por árido groso reciclado (FR). 

Os resultados de caracterización dos 

formigóns expóñense a continuación:

- Consistencia: tras o período de 

amasadura, realizouse o ensaio de con-

sistencia mediante o cono de Abrams, 

segundo o cal todas as mesturas pre-

sentaron consistencia branda segundo 

EHE (cono de Abrams entre 6 e 9 cm, 

tolerancia ±1).

- Densidade: tras analizar os valo-

res da densidade, constátase que o FC 

presenta os valores máis altos, cunha 

media de 2,40 t/m3. Os formigóns re-

ciclados presentan, en xeral, valores 

menores. 

- Absorción: os resultados obtidos in-

dican unha maior absorción nos formi-

góns reciclados, cunha porcentaxe de 

aumento na absorción tras inmersión 

de 16,61 % e da absorción tras inmer-

sión e fervura de 15,96 %. O morteiro 

adherido do árido reciclado provoca 

que a penetración de auga nos poros 

accesibles aumente con respecto a un 

formigón convencional.

- Resistencia a compresión: traba-

llando cun aumento dun 6,2% no con-

tido de cemento, as resistencias a 

compresión dos FR resultaron similares 

ás dos FC. As gráficas 1 e 2 amosan os 

resultados obtidos.

- Resistencia a tracción: a gráfica 3 

amosa a evolución de resistencias a 

tracción de ambos formigóns. Tras a 

análise dos devanditos resultados, pó-

dese concluír que a incorporación de 

árido reciclado non ten especial in-

fluencia na resistencia a tracción dos 

formigóns cos que se traballou. 

- Módulo de deformación lonxitudi-

nal: os resultados de módulo de de-

formación en probetas cilíndricas para 

as distintas idades de ensaio amósanse 

na gráfica 4. Obsérvase que as probe-

tas que presentaron menores valores 

de módulo de deformación foron as 

correspondentes aos formigóns que in-

corporan árido reciclado (-11,32 % a 7 

días e -17,60 % a 28 días). Como ocorre 

coas resistencias a tracción indirecta, 

a evolución do módulo de deformación 

dos formigóns reciclados é moi similar 

á dos formigóns convencionais.

Formigón de alta resistencia

Realizáronse nove dosificacións di-

ferentes de formigón nas que se uti-

lizaron 450 kg/m3 de cemento CEM I 

42,5A e un 10% de fume de sílice. Nas 

canteras
diseño, fabricación e instalación en

Pol. Ind. de Camba, XOVE (Lugo). Tfno: 902 394 955

www.coryma.com

catro primeiras mantense o mesmo ári-

do groso variando o tipo de area para 

poder determinar así cal é a influen-

cia desta no formigón. A última é unha 

combinación entre unha area calcaria 

(a que deu mellores resultados nas ex-

periencias anteriores) e unha silícea e 

árido groso silíceo. Nesta dosificación 

pretendíase determinar a influencia da 

relación auga-cemento nas propieda-

des do formigón. Na táboa 3 resúmense 

as dosificacións estudadas.

Estos son os resultados obtidos:

- Resistencia a compresión: nas dosi-

ficacións nas que se mantivo constante 

o árido groso, obtivéronse os mellores 

resultados coa area calcaria 8A. En 

canto ao árido groso, as dosificacións 

realizadas con árido silíceo 3G deron 

mellores resultados que as realizadas 

con árido calcario 7G. Os resultados 

amósanse na gráfica 5.

- Resistencia a tracción e módulo de 

deformación: as mesturas que deron 
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maiores resistencias a compresión son 

as que proporcionan tamén maiores re-

sistencias a tracción indirecta e módulo 

E (gráficas 7 e 8).

- Relación a/(material cementante, 

c+s): é claro que unha maior cantidade 

de auga supón unha menor resistencia 

a compresión e isto pode comprobar-

se nas dosificacións 3g3A8A. O cambio 

máis significativo prodúcese para rela-

cións a/(c+s) de 0,3. Menores valores 

deste parámetro non supoñen melloras 

notables en resistencia. Os resultados 

amósanse na gráfica 6.

Aplicacións demostradas

Tras a realización deste estudo, po-

demos concluír que existen en Galicia 

materiais capaces de constituírse como 

compoñentes dun FAR ou de formigóns 

reciclados. 

No caso dos formigóns reciclados, o 

emprego de árido reciclado procedente 

de formigón en combinación con árido 

convencional de calidade adecuada, 

como o existente na comunidade gale-

ga, permite o deseño de formigóns re-

ciclados de características mecánicas 

similares ás dos formigóns convencio-

nais.

No caso dos formigóns de alta resis-

tencia, os áridos seleccionados permiti-

ron que se alcancen resistencias de ata 

90 MPa.
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Protocolo de recuperación do 
IVE nos non pagados

Nestes tempos que vivimos, cada vez 

resulta máis imprescindible afinar en 

todas aquelas cuestións relacionadas 

coa xestión financeira das empresas, 

e en especial co cobro dos debedores. 

En función do tamaño das empresas e 

das súas estruturas administrativas, a 

responsabilidade destas xestións pode 

nalgún caso serlle traspasada ao ase-

sor fiscal, previo pacto entre as partes, 

para tratar de evitar que a non recu-

peración do IVE dos non pagados poida 

afectar de xeito importante á conta de 

resultados.

Co ánimo de aportar algunha luz so-

bre o tratamento do IVE nos non pa-

gados, detallo a continuación de xeito 

resumido, un esquema do procedemen-

to a seguir para a recuperación do im-

posto.

Paso 1: Emisión da factura

De conformidade co previsto na Lei 

do IVE, a factura debe emitirse no mo-

mento en que se realice a entrega de 

bens ou se presten os servizos. Ese é 

o momento en que se produce o feito 

impoñible e de conformidade co regu-

lamento de facturación debe emitirse 

a factura no prazo máximo dun mes 

desde que se realicen as entregas ou 

os servizos. Este dato resulta esencial 

aos efectos dunha futura recuperación 

do IVE repercutido, no caso de que o 

crédito deveña incobrable. 

Na factura tamén se pode e se debe 

fixar, a falta de acordo escrito previo, 

a data de pagamento. Especialmen-

te cando, como é habitual, a data da 

entrega ou de prestación dos servizos 

non coincide coa data acordada para o 

pagamento. Esta referencia, a data de 

pagamento, é igualmente fundamental 

aos efectos dunha posible recuperación 

do IVE repercutido. É dicir, se estamos 

ante operacións con prezo aprazado, 

os prazos para poder recuperar o IVE 

repercutido contaranse desde o vence-

mento do prazo de pagamento. 

Paso 2: Non perder o dereito a recu-

perar o IVE 

Dentro dos tres meses seguintes ao 

cumprimento do prazo dun ano desde 

a data estipulada para o pagamento, 

procederase para non perder o dereito 

a recuperar o IVE repercutido na factu-

ra non pagada a: 

a) Emitir factura por considerar in-

cobrable o crédito, a fin de non per-

der a posibilidade de recuperar o IVE 

xa declarado. A factura rectificadora 

remítese ao debedor. Esta remisión en 

modo algún supón a renuncia ao cobro 

da factura, senón que se trata dun 

mero trámite formal para a recupera-

ción do IVE. No caso de que posterior-

mente se chegase a cobrar a factura, 

deberá procederse de novo á modifi-

cación da mesma, con inclusión do IVE 

procedente, que será de calquera xeito 

obxecto de reclamación ao debedor. 

b) Proceder a instar o cobro da fac-

tura xudicialmente ou por medio de 

requirimento notarial ao debedor. Por 

motivos única e exclusivamente relati-

vos ao custo económico, recoméndase 

a reclamación xudicial mediante a pre-

sentación dunha conciliación perante o 

xulgado do domicilio do debedor. Este 

procedemento ten a vantaxe, ademais 

da económica, de permitir a recupera-

ción do IVE e de que non implique nada 

máis que un mero requirimento de pa-

gamento ao que o debedor pode opo-

ñerse ou nin sequera comparecer. Así 

queda aberta a vía para acudir poste-

riormente a un procedemento xudicial 

que decida a cuestión sobre o fondo. 

Independentemente de que non exis-

ta neste momento unha decisión defi-

nitiva sobre a reclamación xudicial da 

factura non pagada, é necesario instar 

a devandita reclamación, sendo a con-

ciliación a vía adecuada para cumprir 

o requisito que a lei e o regulamento 

do IVE impoñen. Este proceder permi-

te postergar a decisión de acudir á vía 

xudicial de reclamación de cantidade 

con posterioridade. O mero intento de 

acto de conciliación perante o xuíz do 

domicilio do debedor ten carácter de 

reclamación xudicial e permitirá a mo-

dificación da base impoñible. Trátase 

dun acto xudicial de fácil realización e 

con escasos ou nulos custos de tramita-

ción.  

c) Dentro do prazo dun mes desde a 

emisión da factura rectificadora, cóm-

pre comunicar á administración tribu-

taria a modificación da base impoñible. 

Debe acompañarse dunha copia da fac-

tura rectificadora e da xustificación de 

ter instado o cobro mediante reclama-

ción xudicial ao debedor ou mediante 

requirimento notarial. 

Roberto Pereira
PRESIDENTE DO CONSELLO GALEGO DE 

COLEXIOS DE ECONOMISTAS



16
 Editorial | Actividades | Protagonista   

Investigación | Opinión | Reportaxe 
Membros | Perfil

carril, presas ou pistas de aeroportos. 

Son os que proporcionan o esqueleto 

mineral das capas coas que se cons-

trúen as devanditas infraestruturas, 

dotándoas, no caso das capas máis su-

perficiais como poden ser os firmes, de 

capacidade de soporte e resistencia. 

Do mesmo xeito é determinante a 

calidade do árido para a “traballabili-

dade” e resistencia do formigón. Isto 

significa, tal como afirman fontes cua-

lificadas do ministerio de Fomento, que 

“unha elección adecuada dos áridos e 

a garantía das súas propiedades máis 

relevante, son cuestións fundamentais 

para certificar a seguridade, a funcio-

nalidade e a durabilidade das infraes-

truturas”. Así o corrobora, igualmente, 

o director de Enxeñería de Camiños, 

Canais e Portos da Universidade Alfon-

so X El Sabio, Ángel Sampedro: “tanto 

o comportamento das infraestruturas 

como as súas prestacións finais de cara 

ao usuario dependen dos áridos empre-

gados”. 

Gran calidade dos áridos galegos

 En Galicia, ao igual que noutras 

rexións españolas, factores como o 

incremento da actividade do sector 

da construción nos pasados anos, o 

aumento da demanda de balastro ou 

o emprego de formigóns de maior re-

sistencia contribuíron a unha mellora 

e modernización das instalacións e a 

maquinaria nas explotacións de áridos, 

coa conseguinte mellora da calidade 

e a homoxeneidade na produción dos 

mesmos. Así o confirma o presidente do 

Colexio de Enxeñeiros de Camiños de 

España, Edelmiro Rúa, engadindo que 

no territorio español “existen canteiras 

e graveiras variadas para ter áridos de 

calidade”.

Sen embargo, o profesor Sampedro 

vai máis aló e aclara que, en xeral, o 

sector de fabricantes de áridos de Ga-

licia conta cunha materia prima moi 

boa. Especifica que “a xeoloxía desta 

rexión de España proporciona un árido 

que, agás algún problema puntual, está 

por enriba da media española” e, espe-

cifica, “pero tamén é verdade que sem-

pre se pode mellorar, desde o punto de 

vista da calidade e do medio ambiente. 

Os problemas que se puideron detectar 

Os áridos, fundamentais na 
seguridade das estradas

O s áridos son unha materia pri-

ma mineral estratéxica e in-

substituíble, necesaria para a 

edificación e a obra pública no ámbito 

da construción, e para a fabricación 

de cemento, vidro, cargas para fornos, 

cal e outros usos no ámbito industrial, 

e polo tanto intimamente ligados ao 

desenvolvemento socioeconómico e á 

mellora da calidade de vida dun país.

Concretamente, os áridos son parti-

cularmente esenciais na construción de 

infraestruturas, constituíndo en moitas 

unidades de obra máis do 95% do to-

tal dos materiais utilizados, polo que 

inflúen de forma directa na calidade e 

seguridade de estradas, liñas de ferro-

Os áridos son esenciais 

na construción de infra-

estruturas, constituíndo 

en moitas unidades 

de obra máis do 95% 

do total dos materiais 

utilizados, polo que 

inflúen de forma directa 

na calidade e seguridade 

de estradas

Os expertos destacan a calidade do material producido en Galicia
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debéronse máis á mala selección por 

parte dos técnicos dos áridos que ían 

ser empregados que a unha mala cali-

dade dos áridos fabricados”. 

Garantías esixidas

A comercialización de áridos no te-

rritorio europeo está regulada pola 

directiva de produtos da construción 

89/106/CEE e é de esixido cumprimen-

to desde xuño de 2004. Os fabricantes 

ou os seus representantes na Unión 

Europea son os únicos responsables de 

que os seus produtos sexan conformes 

ás disposicións da directiva tanto para 

a súa comercialización como para uso 

propio. Como calquera outro material 

de construción, os áridos empregados 

nas obras públicas, como as infraes-

truturas, deben cumprir a regulamen-

tación técnica vixente que sexa de 

aplicación na administración pública 

titular das mesmas.

De tódolos xeitos, o nivel de esixen-

cia é distinto en función da aplicación 

do árido. Segundo as características 

da obra na que vaian ser utilizados, 

variarán as esixencias. No caso das in-

fraestruturas do ministerio de Fomen-

to, estas correspóndense na maioría 

dos casos con obras nas principais vías 

de comunicación que concentran altas 

demandas de transporte e, polo tanto, 

elevadas solicitacións de tráfico. Nes-

tes casos é preciso asegurar a durabili-

dade e minimizar na medida do posible 

os labores de conservación e mante-

mento, non só polo custo dos mesmos 

senón tamén pola repercusión e os cus-

tos indirectos que supón a interrupción 

do servizo que ofrecen, segundo fontes 

do propio ministerio.

A xeoloxía do terreo fai que as carac-

terísticas dos áridos producidos sexan 

diferentes dunha comunidade autóno-

ma a outra. Mentres que o sector pide 

estudar a idoneidade de realizar pre-

gos de prescricións técnicas onde se 

plasmen as devanditas diferenzas dos 

materiais, os expertos sinalan que as 

prescricións dos áridos están relaciona-

das coa importancia da obra da que for-

man parte, esixíndose, por exemplo en 

estradas, prescricións máis altas canto 

maior é o tráfico de vehículos pesados. 

“Para un mesmo proxecto pódense es-

tudar distintas solucións alternativas 

e equivalentes e elixir entre distintos 

tipos de materiais para constituír a 

sección de deseño da infraestrutura”, 

afirman desde Fomento. Deste xeito, 

seguindo as mesmas fontes, pódese e 

débese analizar e optimizar, na medi-

da do posible, o mellor aproveitamen-

to dos materiais locais. É dicir, como 

aclara o profesor Sampedro, “sempre 

é conveniente o feito de desenvol-

ver normativas específicas para poder 

aproveitar da forma máis lóxica os ma-

teriais locais. Pero debe facerse desde 

o punto de vista das aplicacións dos ári-

dos máis que desde o punto de vista da 

materia prima” e, engade, “deben des-

envolverse normativas, por exemplo, 

de firmes ou formigóns, que permitan 

a reutilización dos materiais locais da 

forma máis lóxica posible e con garan-

tías de calidade”.



18
 Editorial | actividades | rotagonista   

investigación| opinión | reportaxe 
membros | Perfil

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

CANTEIRA DA MINA S.L.
barilongo s/n. santa comba. a coruña
981 19 14 25 
canteiradamina@yahoo.es

ÁRIDOS DE ASTARIz S.A.
Lugar Fea. Toén. ourense. 988 26 28 00
probigasa@probigasa.es

CANTEIRA DO PENEDO S.A. 
r/reina, 1. 3º. Lugo
982 28 41 75 - hector@canpesa.com

ÁRIDOS DE LA CORuÑA S.A.
Lugar candame, s/n. arteixo. a coruña
981 60 04 85 
finanzas@prefhorvisa.es

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

ÁRIDOS DE REBOIRA S.A. (ARESA)
Lugar reboira. ardemil. a coruña
981 69 28 77

CANTEIROS DO PORRIÑO 
REuNIDOS S.A.
Estrda. de salceda, km. 2. budiño. Porriño. 
Pontevedra. 986 33 16 40 
canteiros@canteiros.net

ÁRIDOS DE SALVATIERRA S.C.L.
oleiros. Teanes. salvaterra do miño. 
Pontevedra
986 65 81 06

CANTERA CuARCITA SAN CLODIO S.L.
Estrda Vegamolinos, 156. 
o barco. ourense
988 32 10 00 - rairos@acoval.es

ÁRIDOS DEL uMIA S.A.
r/Víctor sáid armesto, 1-2º. Pontevedra
986 85 18 36 
aridosdelumia@aridosdelumia.com

CANTERA DE MONTESALGuEIRO S.L.
Estrda N6, km.555. aranga. a coruña
981 17 36 16 - maribel@myhnor.com

ÁRIDOS DO MENDO S.L. 
chan de salgosa, s/n. oleiros. salvaterra do 
miño. Pontevedra. 986 65 80 18 
aridosdomendo@aridosdomendo.com

CANTERA DE PESCAS S.L.
Estrda a coruña-carballo, km.3. a coruña
981 17 36 16 - maribel@myhnor.com

ÁRIDOS MIRAMONTES S.A.
canteiras miramontes. grixoa. 
santiago de compostela. a coruña 
981 89 87 18 - arimisa@telefonica.net

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

ÁRIDOS PuENTEAREAS S.L. 
r/cuesta Hernández, 1. Tui. Pontevedra
986 66 03 35 
aridospuenteareas@yahoo.es

CANTERAS DE MOuCHO S.A.
Estrda. coruña-carballo, km.6. 
arteixo. a coruña
981 60 70 00 - hnoroeste@yahoo.es

CONSTRuCCIONES LÓPEz CAO S.L.
avda. Finisterre, 267. a coruña
981 27 56 15 
construcciones@lopezcao.com

CONSTRuCCIONES HERMANOS 
CARRAJO S.A. (ÁRIDOS DEL TAMEGA)
Travesía de sousas, 21. Verín. ourense
988 41 00 88 
carrajo@infonegocio.com

CANTERAS DE RICHINOL S.L.
r/arenal, 64. Entreplanta Esda. Lalín. 
Pontevedra. 986 78 71 02
richinol@canterasare.com

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

EmPrEsas ASOCIADAS

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

CANTERAS PREBETONG S.L. (CIMPOR)
r/brasil, 56. Vigo. Pontevedra
986 26 90 00 - clorente@cimpor.com

CANTERAS DEL ARENAL, S.L.
r/arenal, 64. Entreplanta Esda. Lalín. 
Pontevedra. 986 78 71 02 
arenal@canterasare.com

CANTERAS DE PORTODEMOuRO S.L.u.
Portodemouros. Vila de cruces. Pontevedra
986 58 20 07 - cpm@crcos.com

CAMILO CARBALLAL S.L.
casalonga, s/n. calo. Teo. a coruña. 
981 54 86 86
camilocarballal@camilocarballal.com

CANARGA
El Paleo, s/n. carral. a coruña 
981 25 62 42 - canarga@canarga.com

CANTERAS FERROLANAS S.A.
Estrda. cobas, km. 4. Ferrol. a coruña
981 32 76 00 
canfesa_cobas@yahoo.com

ÁRIDOS Y CONTRATAS S.A. (ARCONSA)
castroverde, s/n. san ciprian das Viñas. 
ourense
988 22 48 82 - sara@myhnor.com

CuARzOS INDuSTRIALES S.A.
mina serrabal. san Pedro de Vilanova, s/n. 
Vedra. a coruña
981 51 22 02 - cuarzosi@teleline.es

ERIMSA S.A.
r/Juana de Vega, 2. 6º. a coruña
981 22 89 88 - erimsa@erimsa.com
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EXPLOTACIONES CANTERAS 
NOROESTE S.A. (EXCANSA)
r/reina, 14. 2ºb. Lugo.
982 28 42 91 
excansa@infonegocio.com

HORMIGONES DE XARÁS S.L.
casalnovo, 4. ribeira. a coruña
981 87 29 19

EXPLOTACIONES MINERAS 
CAMPOMARzO S.A.
campomarzo, 16. bandeira. Pontevedra
986 89 67 87 - info@campomarzo.es

HORMIGONES VALLE MIÑOR S.A.
avda. Portugal, 108. a ramallosa. 
Nigrán. Pontevedra
986 34 34 34 - hvm@grupominor.com

FOMENTO DE ÁRIDOS Y OBRAS S.L.u.
Lugar Hermida. marcon, 62. Pontevedra
986 84 47 09 - info@farosl.com

HORMIGONES Y ÁRIDOS LA BARCA S.A.
r/benito corbal, 38. 2º d. Pontevedra 
986 85 98 12 
csierra@hormigoneslabarca.com

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

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

FRANCISCO GÓMEz Y CíA S.L.
Lg. La mina s/n. Touro. a coruña. 
981 51 73 17 
grupofg@fgomez.es

MENDO MINEIRA S.L. 
chan de salgosa, s/n. oleiros. salvaterra do 
miño. Pontevedra. 986 65 80 18 
aridosdomendo@aridosdomendo.com

GRANITOS Y ÁRIDOS DE ATIOS S.L.
Vilafría - atios. Porriño. Pontevedra
986 33 42 95 
aridosatios@gmail.com

MINAS DE BANDEIRA S.A. (MIBASA)
monte carreira, km.5. 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. (CIMPOR)
r/brasil, 56. Vigo. Pontevedra
986 26 90 00 - clorente@cimpor.es

HERGAYA S.A.
ronda de las mercedes, 37. Entlo. Lugo
982 28 43 28 
administracion@grupobascuas.com

ROCAS, ARCILLAS Y MINERALES S.A. 
(RAMSA)
mina serrabal. san Pedro de Vilanova, s/n. 
Vedra. a coruña
981 51 22 02 - cuarzosi@teleline.es

HOLCIM ÁRIDOS S.L.
Lugar sequeiros, 73 c. Portela-barro. 
Pontevedra
986 71 32 84 
dominik.casanova@holcim.com

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

SANDVIK ESPAÑOLA S.A.
Parque empresarial Puerta de 
madrid Este. san Fernando de 
Henares. madrid 
91 660 52 32
www.sandvik.com

MAXAM EuROPE S.A.
marques de riestra, 34. 5ºa. 
Pontevedra
986 85 69 74 
www.maxan-corp.com

CORYMA S.A.
Políg. industrial de camba, par-
celas 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

ORICA EXPLOSIVOS INDuSTRIA-
LES S.A.
ctra. Villafer, km 7. Valderas. 
León
987 76 32 06 
www.oricaminingservices.com

PRODuTIVA. FÁBRICA DE RE-
DES.LDA
avda. Vasco de gama, 8057. 
avintes. Vilanova de gaia. Por-
tugal
351 223 771 770
www.produtiva.net

EmPrEsas 
ADHERIDAS 

JOSE SANJuRJO CONSTRuCCIONES S.L.
r/José maría chao, 21. Villalba. Lugo
982 51 02 11 - j.sanjurjo@terra.es

PASEK MINERALES S.A.
Mina Dunita. Landoy, s/n. Cariño. A Coruña
981 42 81 81 - pm@pasekminerales.es

INGAROIL S.L.
avenida de santiago, 23, 1º 
santa comba. a coruña
981 104 381 
www.ingaroil.com

GRAVERAS CASTRO S.L.
Estrada celanova, 49. ourense
988 46 28 18 - aln@profesionais.eu
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asociado | CÁNDIDO NOVOA CASTRO| graVEras casTro

“Asociarse é a chave”

“ cando aquí en galicia ninguén sabía o 

que era unha draga, en alemania e Ho-

landa xa estaban de volta” e cándido 

Novoa castro atopouse no lugar preciso no 

momento axeitado, antes que ninguén. saber 

aproveitar as oportunidades e apostar sempre 

pola innovación son algunhas das claves do 

éxito empresarial de graveras castro. 

cándido Novoa admite que non tiña nada 

que ver co mundo das graveiras. comezou no 

momento no que se descubriu a posibilidade 

de explotación no río Limia, pero ao pouco 

prohibiuse sacar dos cauces polo que foron 

mercando terreos e explotándoos. Pasaron 

máis de corenta anos dende aquela.

Froito da importación de coñecemento, gra-

veras castro acadou un referente no mercado 

portugués e galego: unha area especialmente 

fina, avalada polo Instituto de la Cerámica y 

el Vidrio de España. Para poder atopar o tritu-

rado de árido preciso tiveron que crear unhas 

instalacións específicas. A súa calidade fixo 

que se constituíra en preferente para formi-

gón e morteiro e, actualmente, o aVE galego 

é o que mantén a demanda deste produto dun 

pioneiro dos áridos galegos.

“Non todos os inventos que se foron crean-

do, saíron ben. Houbo moitos que resultaron 

un fracaso dos que tamén aprendimos”, afirma 

o empresario. A súa area chega desde Xinzo 

de Limia (ourense) ás comarcas de santiago e 

Lugo; Portugal chegou a absorber o 50% da súa 

produción. “Eran tempos cando a influencia do 

coste do transporte non era tan forte”, lamén-

tase nostálxico.

confesa que aínda que viviu varias crises 

económicas, ningunha coma esta. “a situación 

solucionábase nun ano ou dous e con relativa 

facilidade pero nesta non se ve aínda a luz ao 

final do túnel”. 

Desde o criterio da súa experiencia, destaca 

a importancia da agrupación das empresas do 

sector dos áridos para sortear as dificultades 

económicas: “asociarse é a chave. É o camiño 

que hai que tomar, incluso para as explotacións 

pode resultar interesante”. recoñece que 

nos caracteriza o individualismo pero é un 

defensor de “facer cousas unidos, non tan só 

desde a asociación galega de Áridos, senón 

tamén desde sociedades. Na zona de Xinzo 

creamos unha sociedade de explotadores 

de áridos, pero ata o de agora non logramos 

darlle pulo. agardamos que esta mentalidade 

cambie, aínda que no sector da construción 

non veremos saída ata que non se produza a 

venda dos pisos edificados”, vaticina. 

Nome

cándido Novoa 

castro

Idade

67 anos

Lugar de orixe

Xinzo de Limia 

(ourense)

Ocupación

Empresario funda-

dor de graveras 

castro

Data de creación

1971

Localización

Xinzo de Limia

DNI


