Plácido Álvarez Dobaño, na súa condición de voceiro do Grupo Popular na Deputación
Provincial de Ourense, con base no previsto nos artigos 91 e 97 do ROF, e de acordo á
Lei de Base Reguladora do Réxime Local e o Regulamento da Corporación, presenta a
seguinte moción MOCIÓN SOBRE OS DANOS CAUSADOS POLO PEDRAZO NO MES DE
AGOSTO NA PROVINCIA DE OURENSE , para o seu debate no pleno da corporación,
tendo en conta a seguinte

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A provincia de Ourense rexistrou un novo episodio de climatoloxía adversa. O pasado
28 de agosto unha gran treboada de auga e pedrazo afectou a numerosos puntos do
noso territorio, ocasionando danos irreparables na produción agrícola, principalmente
nas comarcas vitivinícolas.
Segundo información da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia é previsible que
os danos aumenten considerablemente cos dias, dato contrastado polo Consello
Regulador do Ribeiro, instando os produtores o inicio da vendima de xeito urxente
coma último recurso para intentar salvar unha tempada xa moi castigada durante todo
o ano.
De feito nas areas afectadas, a desesperación é evidente ante as perdas xa
ocasionadas polas xeadas e treboadas da pasada primavera e a seca que estamos a
sufrir o longo de todo o ano, deixando un panorama desolador, afectando tamén a
zonas urbanas e danando todo tipo de infraestruturas.
Nas zonas agrícolas, as explotacións afectadas son na súa meirande parte traballadas
por pequenos agricultores de economía familiar e os efectos desta treboada, unido a
difícil situación poñen en risco a súa viabilidade económica, o que fai necesario que as
administracións reforcen a importancia dos seguros agrarios facendo campañas de
concienciación.
Ante esta situación e dada a importancia que na nosa economía ten a produción
vitivinícola, con catro denominacións de orixe na provincia, amais de outros cultivos de
referencia coma a pataca, a castaña, o pemento, o cereal, etc. o Grupo Provincial do
Partido Popular entende necesario tomar medidas ante os graves efectos causados,
polo que propón os seguintes acordos:
ACORDOS:
1º.- Facer un estudio e un seguimento a través do Instituto do Campo en contacto cos
Consellos Reguladores, e demais asociacións e agrupacións agrarias do estado dos
principais produtos cultivados no noso territorio e a incidencia que a treboada tivo na
súa produción.
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2º.- Instar a Xunta de Galicia, o Ministerio de Agricultura e demais administracións,
que no ámbito das súas competencias establezan as medidas e mecanismos
necesarios, facendo campañas para concienciar sobre a necesidade da contratación
dos seguros agrarios.
3º.- Solicitar a Xunta de Galicia unha diferenciación clara polos feitos ocorridos nos
últimos dias, unha liña de axudas para paliar os danos ocasionados e solicitar a
tramitación como Zona de Emerxencia das distintas areas afectadas.

Ourense, 1 de setembro de 2017
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