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ten San Finx, S. L. a desenvolver a súa actividade respectando as normas de calidade ambiental e
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores 

Toja Suárez, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, 

a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, 

Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

Exposición de motivos 

 

En novembro do pasado ano, a empresa “TUNGSTEN SAN FINX, SL”, 

que solicitara autorización a Augas de Galicia para verter augas derivadas 

do traballo na súa explotación mineira, aseguraba que esa actuación se faría 

con total respecto ás normas de calidade e que a explotación ía ser sostible 

e respectuosa co medio ambiente. Incluso dicía a empresa que as 

escorrentías se estaban a producir de maneira natural e ao marxe da 

actividade da mina. 

Mais ocorreu que en xaneiro o rego de San Fins baixou tinguido de laranxa. 

Augas de Galicia realizou inspeccións e análises, concluíndo que, augas 

arriba da explotación mineira os regos baixan limpos, pero, augas abaixo, 

hai altas concentracións de metais pesados e tóxicos. Como exemplo, os 

datos de cadmio amosan unha multiplicación por 28 dos máximos 

permitidos polas normas de calidade ambiental. 

De todos é sabido que estes metais pesados son bioacumulativos e tenden a 

se concentrar nos tecidos vivos ao longo de toda a cadea, polo que antes ou 

despois acabarán provocando alteracións, o que será sinxelo de pasar 

porque o rego de San Fins acaba desaugando (en total, un millón de metro 

cúbico de augas contaminadas) na ría de Noia, que poderíamos dicir ten os 

bancos marisqueiros máis importantes de Galicia. O anterior corrobora o 

informe elaborado polos eurodeputados/as do Parlamento Europeo que 

viñeran a Galicia en 2013 para controlar a depuración das rías galegas, 

concluíndo que “as zonas nas nosas rías que aínda son moi produtivas están 

en grave perigo se non se toman medidas”. 
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Obrigar á empresa mineira “TUNGSTEN SAN FINX, SL” a 

desenvolver a súa actividade mineira respectando as normas de 

calidade e do medio ambiente. 

2. Tomar as medidas necesarias para que se acade a protección da ría de 

Noia, incluso chegando á denegación do permiso de vertedura de 

augas á empresa mineira “TUNGSTEN SAN FINX, SL”, coa fin de 

protexer medioambientalmente a ría. 

 

Pazo do Parlamento, 30 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  María Dolores Toja Suárez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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