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Nun golpe á rede de narcotráfico local, a Policía Nacional desmantela unha organización
dedicada ao trafico de drogas na zona sur de Galicia e intervén un depósito de case tres quilos
de cocaína e 500 gramos de haxix. O valor da droga intervida superaría os catrocentos dez mil
euros no mercado ilícito, segundo o parte policial. Sinálase que a colaboración cidadá foi clave
para localizar un laboratorio de corte e distribución da droga montado nos baixos dun edificio
vigués. Hai dúas persoas detidas.

No operativo, axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a dous varóns de trinta e cinco e
corenta e sete anos de idade respectivamente, ambos os dous de nacionalidade española e
con domicilio Vigo, por un delito contra a saúde pública.

Operativo de seguimento en Vigo
A investigación iniciouse despois de que un cidadán puxésese en contacto coa Sala Operativa
do 091 para informar que levaba varios días observando a persoas alleas á comunidade nas
bodegas e garaxe do seu edificio.

Ante a sospeita de que puidese tratarse dun punto de elaboración e distribución de drogas
iniciouse unha vixilancia con axentes de paisano que se apostaron de forma continua no
interior e exterior do edificio.
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Froito deste traballo os axentes descobren unha organización que utiliza un deses trasteiros
como laboratorio para elaborar, empaquetar e distribuír cocaína e haxix en grandes cantidades.

Ademais comprobaron que dita organización estaba formada por dous varóns, ambos españois
e con domicilio en Vigo, que levaban utilizando esa bodega-trasteiro e un piso do inmoble
desde facía pouco máis de mes e medio.

En base ás probas obtidas ambos individuos foron detidos polos axentes cando accedían ao
garaxe, tras o cal procedeuse a realizar un rexistro do trasteiro e da vivenda.

A coca incautada permitiría a elaboración de 22 mil doses
En devandito rexistro interviñéronse case tres quilos de cocaína, uns dous quilos de sustancia
de corte, quilo e medio de haxix, unha prensa para a droga, unha envasadora, dúas básculas
de precisión, algo máis de catro mil euros en efectivo, dous teléfonos móbiles e diversos
efectos para a preparación e distribución de sustancias estupefacientes.

Logo de trasladar a Comisaría aos detidos realizouse unha comprobación das bases de datos
policiais, na que se comprobou que o primeiro dos detidos tiña dous antecedentes policiais
anteriores, mentres que o segundo detido carecía de antecedentes previos.

Ademais realizouse unha primeira valoración da cocaína na que se comprobou que o seu valor
no mercado ilícito superaría os catrocentos dez mil euros (410.000€) e que coa mesma
poderían elaborarse unhas 22.000 doses.

A investigación foi desenvolvida por axentes do Grupo de UDEV-Drogas da Comisaría de
Vigo-Redondela e contou co apoio da Brigada de Policía Científica, pasando todo o actuado a
disposición do Xulgado de Instrución Nº 2 de Vigo, en funcións de garda
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