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CONCELLO PLENO 
 

ACTA DE SESIÓN 
 

  
ORGANO:  CONCELLO PLENO 
ACTA NUMERO:    2013/11 
CARÁCTER: ORDINARIA  
CONVOCATORIA:  Primeira.  
DATA:  26 de setembro de 2013. 
  

  
No Salón de Sesións da Casa do 
Concello  de Ribadeo sendo as vinte 
horas e vintecinco minutos do día 26 
de setembro de 2013 reúnese  o 
Pleno do Concello en sesión 
convocada ao efecto con carácter 
ORDINARIO baixo a presidencia do 
Sr. Alcalde D. Fernando Suárez Barcia 
e coa asistencia das persoas que á 
marxe se indican: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presidente: 
D.Fernando Suárez Barcia (Alcalde-BNG) 
  
Concelleiros presentes na sesión: 
 
Polo Grupo do B.N.G. 
D. Vicente Castro Reigosa Reigosa 
Dona Mari Luz Alvarez Lastra  
Dª Ana María Martínez Fernández. 
D. Horacio Cupeiro Rodríguez  
Dª Maria Teresa González Piñeiroa. 
D. Xavier Campos López  
 
Polo Grupo do P.P. 
D.Manuel  Valín Valdés. 
Dª Azucena González Loredo. 
Dª Maria del Campo López-Braña Freije 
 
Polo Grupo de U.P.R.I. 
D.Agustín Reymondez Gancedo. 
 
Polo Grupo do PSG-PSOE 
D.Eduardo Gutiérrez Fernández. 
 
Concelleiros ausentes na sesión: 
D.José Manuel Yañez Dablanca 
(disculpa ausencia) 
 
Secretario: 
D. José A.Carro Asorey 
 
Interventor: 
D. Luis R.Vázquez Parga. 
 
Técnico de Admón. Xeral. 
D.José Rodil Veiga
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Comprobado que se da o quórum legalmente esixido para a válida celebración das 
sesións do Pleno do Concello, nos termos esixidos no artigo 113.1 c) do 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais aprobado por R.D.2568/1986, de 28 de novembro, a Presidencia declara 
aberta esta e pásase ao tratamento dos asuntos comprendidos na Orde do día: 

 
2013.01.38.- APROBACIÓN SE PROCEDE DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 28 DE 
XUÑO EXTRAORDINARIA E DE 28 DE XUÑO EXTRAORDINARIA E URXENTE, 
ORDINARIA DE 12 DE XULLO E EXTRAORDINARIAS DE 9 E 17 DE AGOSTO DE 
2013. 
 
 

A totalidade dos membros da Corporación recibiu nos seus domicilios fotocopia do 
borrador das actas correspondentes ás sesións epigrafiadas nos termos esixidos no 
artigo 80.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento  e Réxime Xurídico 
das Corporacións Locais. 

A Corporación, por unanimidade dos seus membros prsentes, en votación 
ordinaria acorda prestarlle  a súa aprobación  sen  modificación, adicción ou 
enmenda algunha. 
 
 

2013.02.39.- CONTA XERAL DO EXERCICIO 2012. 
 
Dase conta polo Secretario municipal do dictame da Comisión de Facenda e Contas, 
favorable, de data 25 de xuño de 2013, en relación coa Conta Xeral do exercicio 
2012. 
 
A referida Conta Xeral foi sometida a información pública durante o prazo de 15 
días hábiles mediante anuncio no taboleiro do Concello e BOP núm. 158 de  data 11 
de xullo de 2013 sen que durante dito período se presentase ningunha reclamación 
tal e como consta en certificación obrante no expediente. 
 
Vista igualmente a proposta da Alcaldía que obra no expediente. 
 
Intervén o Concelleiro Sr.Gutiérrez Fernández , do PSG-PSOE no Grupo Mixto que 
se refire as noticias de prensa sobre este asunto así como ao informe de 
Intervención , manifesta que a cuestión non se presta a moitas alegrías e indica que 
non vai aprobar a Conta Xeral polas mesmas razóns que ten argumentado nos dous 
exercicios anteriores e ainda que a normativa esixe unha serie de condicións non 
vai nin sequera glosar o informe de Intervención e anuncia que se vai abster. 
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Toma a palabra o Concelleiro de UPRI no Grupo Mixto Sr.Reymóndez Gancedo, 
refirese tamén ao informe de Intervención, contundente, que contrasta coas 
noticias dadas polo equipo de goberno,refírese a deficiencias que se seguen 
mantendo na contabilidade, segundo o referido informe así como á conduta laxa no 
pago de taxas por determinadas persoas, dí que se rompe o principio de igualdade 
que ten que haber no pago de impostos polos veciños. Manifesta que lle da moita 
importancia aos informes de Intervención e que observa que a conduta do Concello 
non é todo o igualitaria que debería ser e manifesta que non vai aprobar esta Conta 
Xeral. 
 
A Concelleira Sra.Gonzalez Loredo, do Grupo Municipal Popular, refírese ás 
manifestacións nos medios de comunicación  que é algo habitual antes dos Plenos; 
dí que é certo o que dixeron os compañeiros de Corporación, indica que é certo que 
a xestión se foi mellorando nestes últimos anos e quere salientar un par de cousas: 
primeiro dicir que parte desa mellora foi grazas á operación de crédito do goberno 
central de pago a proveedores e chámalle a atención no resumo por áreas de gasto 
que hai algunhas como en Servizos sociais que non se invertiu o consignado e que 
está ben aforrar pero hai cousas nas que hai que gastar. Manifesta igualmente que 
non vai prestar aprobación á xestión do equipo de goberno. 
 
Intervén o Concelleiro Delegado de Economía e Facenda Sr.Castro Reigosa que 
manifesta que en etapas anteriores non pasaba isto de que a oposición  non 
aprobara a Conta Xeral, que independentemente diso os datos están á vista e fai 
unha síntese comparando as Contas Xerais de 2011 e 2012, refírese ás subvencións 
pendentes de pago, ao Plan de pago a proveedores, a que se acaban de pagar esta 
semana as facturas a 31 de xullo o que supón algo histórico que non se acorda 
neste Concello. Refírese tamén ao aprobado e pendente de pago a esa data que son 
166.000 euros e reitera que se está pagando segundo dí a lei e gardando a 
prelación de pagos.  
Incide tamén o Sr.Concelleiro no que manifestou o representante da URPI sobre o 
impago de taxas significando que éstas van á executiva xa que é a opción que 
existe.  
Reitera que ano tras ano se  van dando melloras nos resultados da Conta Xeral. 
 
O Sr.Alcalde intervén, indica que o que ten que dicir por parte do goberno que xa o 
indicou o Concelleiro Delegado e o único que quere comentar é que se mellorou 
cando a situación económica está peor e que algo que debe ser normal como é 
pagar en prazo empeza a selo agora pero que él leva de Concelleiro dende o ano 
1999 e ata agora non se producirá. Indica que non se está tan ben como parece, 
que non se ten capacidade  sen axudas e que fai falta todo pero que tampouco se 
está como outros Concellos. 
Manifesta igualmente que a Conta Xeral é un documento técnico que reflicte como 
se ven desenvolvendo ao longo do ano o orzamento 
 
Rematada a deliberación, a Corporación Municipal en votación ordinaria, por sete 
votos a favor (dos membros do Grupo d BNG) e cinco abstencións ( tres dos 
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membros do Grupo Popular, unha do Concelleiro do PSG.-PSOE e outra do 
Concelleiro de UPRI, ambos os dous últimos do Grupo Mixto), acorda prestar 
aprobación á proposta da Alcaldía e consecuentemente: 
 
1º.-Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2012 do Concello de Ribadeo. 
 
2º.Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a integra á 
fiscalización do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.3 do TR 
da Lei reguladora das Facendas Lo casi aprobado por Real Decreto lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo así como ao Consello de Contas de Galicia segundo o 
disposno no artigo 25.2 da Lei 6/1985, de 24 de xuño que regula o mesmo. 
 
 
2013.03.40.-RELACIÓN CERTIFICADA DE OBRIGAS PENDENTES DE PAGO 
SEGUNDO O RDL 8/2013 (DACIÓN DE CONTA). 
 
Por Secretaría dase lectura ao ditame da  Comisión Informativa que se transcribe: 
 
“Por Secretaría dase conta do expediente epigrafiado. 
 
Sen promoverse deliberación dase por cumprido o tramite de dacción de conta aos efectos 
procedentes.” 
 
Consta no expediente a relación certificada, con data 16 de xullo de 2013, pola 
Intervención municipal das obrigas pendentes de pago que cumpren os requisitos 
establecidos no RDL 8/2013, de 28 de xuño por un importe total de 607.023,09 €. 
 
 A Corporación, por unanimidade dos seus membores presentes, dase por enterada. 

 
 
2013.04.41.-FIXACIÓN DOS DOUS FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2014. 
 
Por Secretaría dase lectura ao ditame da Comisión Informativa que se transcribe 
de seguido: 
 
“Dase conta da Proposta da Alcaldia que se transcribe: 
Examinada a comunicación da Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e 
Benestar en Lugo, recibida neste Concello o pasado día 3 de setembro actual, 
interesando, antes do día 30 de setembro de 2013, a notificación coas datas dos 
DOUS DÍAS festivos locais que se sinalen polo Concello para o ano 2014,  
 
Esta Alcaldía, 
 
PROPÓN ao Pleno Municipal que previo ditame da Comisión Informativa se adopte 
o acordo de  fixar como festivos locais para o ano 2014 os días seguintes: 
* 4 de marzo de 2014, Martes de Antroido. 
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* 8 de setembro de 2014, Luns, festividade de Santa Maria do Campo, patrona de 
Ribadeo.” 
 
O Sr.Alcalde explica a súa proposta, acordándose por unanimidade dos membros 
da Comisión ditaminar favorablemente a mesma nos termos que se indican para a 
súa aprobación polo Pleno Municipal.” 
 
A Corporacion, por unanimidade dos seus membros presentes, en votación 
ordinaria acorda prestar aprobación ao ditame de referencia e fixar como días 
festivos locais para todo o termo municipal de Ribadeo para o ano 2014 os días 4 
de marzo de 2014, Martes de Antroido e 8 de setembro de 2014, luns, festividade 
de Santa María do Campo, patrona de Ribadeo. 
 
 
2013.05.42.-MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE 
AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE RIBADEO. 
 
A instancia da Alcaldía por parte do Secretario municipal dase lectura ao ditame da 
Comisión Informativa que se transcribe: 
 
“Dase conta da Proposta da Alcaldía que obra no expediente en relación á 
modificación por causa legal que debe operarse na regulación do servizo de axuda 
no fogar do Concello de Ribadeo. 
 
 Previa deliberación, a Comisión á vista do expediente instruído e das 
explicacións da Alcaldía-Presidencia, por catro votos a favor (dos membros do 
Grupo do BNG) e tres abstencións (dúas do Grupo Municipal Popular e unha do 
Concelleiro de UPRI do Grupo Mixto) acorda ditaminar favorablemente a proposta 
de referencia para adopción do acordo procedente polo Pleno do Concello.” 
 
 
“Proposta: 
 
Co fín de adaptar a Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar 
(SAF)municipal ó Decreto 99/2012 do 16 de marzo, polo que se regulan os 
servizos sociais comunitarios e o seu fnanciamento (DOG nº 63 de 30/03/2012). 
Propoño que se modifiquen o artigo 10. Documentaicón e o Capítulo VII.- Réxime 
económico e financiero que quedarían da seguinte forma (en vermello figuran os 
cambios): 
 
Artigo 10.-  Documentación  
 
Ás solicitudes presentaranse en modelo normalizado acompañando a seguinte 
documentación: 

 Fotocopia do DNI /NIE da/o interesada/o. 
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 No caso en que a persoa solicitante actúe a través de representante deberá 
presentar: fotocopia compulsada do DNI/NIE/pasaporte da persoa quen teña dita 
representación e documento acreditativo da representación invocada ( copia 
compulsada da sentencia de incapacitación legal e nomeamento de 
titor/representante legal, ou apoderamiento notarial ); e , en caso de non 
presentar os documentos precedentes deberá cubrir unha declaración de gardador 
de feito segundo modelo oficial que lle facilitará o departameto de Servizos Sociais. 
compulsada do DNI/NIE/pasaporte da persoa quen teña dita representación. 

 Fotocopia do libro de familia, no caso de menores de idade. 
 Informe das condicións de saúde, facendo mención das medidas preventivas a ter 

en conta, de ser o caso. 
 Xustificante dos ingresos da persoa solicitante, cónxuxe ou parella de feito, 

ascendentes, e fillos maiores de 25 anos con discapacidade, que dependesen 
economicamente dos citados perceptores ( segundo o establecido no artigo 20 da 
presente ordenanza )a través dalgunha da seguinte documentación: 

 Certificado de pensión do Organismo competente. 
 Certificación do INEM acreditativa de estar en situación de 

desemprego e de percepción, ou non, de prestacións de ser o caso. 
 Xustificante das percepcións doutras prestacións sociais, de ser o 

caso. 
 Impreso de domiciliación bancaria, de ser o caso. 
 Autorización ó Concello , a solicitar da Axencia Estatal de 

Administración Tributaria, información de natureza tributaria. 
 Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas e, se é o 

caso, sobre o patrimonio ou certificación acreditariva dos datos 
contidos nelas . En caso de non estar obrigado á súa presentación, 
certificado de imputacións do IRPF expedido pola delegación da 
Axencia Tributaria correspondente e certificado de presentación 
negativo no caso do imposto sobre o patrimonio. Esta información 
poderá obterse de xeito informático polo Concello logo da 
autorización dos interesados. Teránse en conta os datos 
correspondentes á última declaración fiscal dispoñible . 

 Xustificante das cargas e gravames que diminúan o valor do 
patrimonio, así como das débedas e obrigas persoais das que deba 
responder. Non forma parte do patrimonio a vivenda habitual en 
que se preste o servizo e os bens e dereitos cualificados como 
exentos na normativa aplicable sobre o imposto do patrimonio. Nos 
supostos de cotitularidade, só se terá en consideración a 
porcentaxe correspondente á propiedade do/a beneficiario/a. 

 Nos casos de acceso directo ao servizo, copia da resolución do PIA 
acreditativa da concesión da prestación do servizo en modalidade 
SAF, ou SAF Respiro. 
 

 As persoas que padezan algunha discapacidade física, psíquica ou 
sensorial presentarán o certificado do organismo público onde se 
recoñeza a citada discapacidade e/ou invalidez 

 Fotocopia do DNI /NIE da/o interesada/o. 
 No caso en que a persoa solicitante actúe a través de representante 

deberá presentar: documento acreditativo da representación 
invocada (copia compulsada da sentencia de incapacitación legal e 
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nomeamento de titor/representante legal ou apoderamento 
notarial); en todo caso, fotocopia compulsada do 
DNI/NIE/pasaporte da persoa quen teña dita representación. No 
caso en que non existan os documentos precedentes deberá asinar 
unha declaración formal de gardador de feito segundo modelo 
oficial que lle facilitará o departamento de Servizos Sociais. 

 
Con independencia desta documentación o Concello poderá esixir os documentos 
complementarios que, durante a tramitación do expediente, estime oportunos en relación 
coa prestación solicitada. 
 
O persoal de Servizos Sociais recabara de oficio, por si mesma, a traves doutros 
departamentos municipais o extra municipais informacion relativa o cumprimento dos 
requisitos de empadroamento e daqueles outros indispensables que non se acreditaran 
suficientemente. 
 
O Concello reservase as actividades inspectoras que estime convenientes sobre os datos 
achegados e relacionados co Servizo que se solicita. 
 

 
 
CAPÍTULO VII.-  REXIME ECONOMICO E FINANCEIRO 

Artigo 19.- Réxime das achegas 

 
O servizo de axuda a domicilio no Concello de Ribadeo financiarase a través das achegas 
económicas das administracións públicas pertinentes, o presuposto municipal, e as 
achegas das persoas usuarias en aplicación  dos baremos aprobados polo Concello. 
  
a) A Achega municipal cuantificarase a través da correspondente partida segundo o 
previsto anualmente no orzamento municipal. 
b) A persoa beneficiaria do servizo aportara o precio público calculado conforme ao 
establecido na ordenanza municipal correspondente, cumprindo co establecido no Art. 56 
da Lei 13/2008 de Servizos Sociais de Galicia, que faculta as administracions públicas a 
establecer a participación das persoas usuarias na financiacion de servizos do Sistema 
Público de Servizos Sociais e no Decreto 99/2012 do 16 de marzo, polo que se regulan os 
sevizos sociais comunitarios e o seu financiamento.  
 
Artigo 20.- Determinación da capacidade económica das persoas usuarias do 
servizo. 
 
.A) .- Determinación da capacidade económica do sistema de atención a persoas usuarias 
da dependencia. A capacidade economica das persoas dependentes, valoradas con dereito 
reconecido de atencion, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase en atencion a 
sua renda e, se e o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, a renda e 
patrimonio do conxuxe e a existencia de persoas convivintes, económicamente 
dependentes. Para o calculo da citada capacidade economica, observaranse os criterios e 
regras dispostos na Resolucion do 2 de decembro de 2008, da Secretaria de Estado de 
Politicas Sociais, Familia e Atencion a 
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Dependencia e Discapacidade, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial do 
Sistema para a Autonomia Persoal e Atencion a Dependencia, sobre determinacion da 
capacidade economica do beneficiario e sobre os criterios de participacion deste nas 
prestacions do dito sistema, asi como as normas regulamentarias promulgadas pola Xunta 
de Galicia que incorporen aquelas regras ao sistema galego de servizos sociais 
 
O resultado do calculo da capacidade economica, correspondente as persoas dependentes 
valoradas con dereito de atencion recoñecido no servizo de axuda no fogar, constara na 
resolucion do plan individualizado de atención que se desenvolva en cada caso, de 
conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que 
se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito 
as prestacions do sistema para a autonomia e atencion a dependencia, o procedemento 
para a elaboracion do programa individual de atención e a organización e funcionamento 
dos órganos técnicos competentes. 
 
B) Determinación da capacidade económica das persoas usuarias doutros servizos que 
impliquen copagamento. No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de 
convivencia distintas as referidas no artigo anterior, o computo da capacidade economica 
farase de acordo cos seguintes criterios: 
 
4. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. 
Para estes efectos considerase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que 
se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das 
persoas fisicas. 
 
5. Computarase, asi mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade 
de convivencia. Para estes efectos, enténdese por patrimonio neto o conxunto de bens e 
dereitos de contido económico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de 
valoracion recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuno, do imposto sobre o patrimonio, con 
deducion das cargas e gravames de natureza real que diminuan o seu valor, asi como das 
débedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o computo do 
patrimonio neto deberan terse en conta as exencións que preve a Lei 19/1991, do 6 de 
xuno, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e 
dereitos. 
 
6. A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables, modificacas 
a alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e dividindo o resultado da 
dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar. 
 
Artigo 21.- Participación no financiamento do servizo das persoas usuarias. 
 
A)Participación no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de 
atención recoñecido como usuarias do servizo de axuda no fogar. 
1.- No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar 
para persoas dependentes valoradas con dereito de atencion recoñecido sexa igual ou 
inferior ao indicador público de rendas a efectos multiples (IPREM), quedara exenta da 
obriga de participar no custo do servizo. 
2.- Nos demais supostos, aplicarase a seguinte taboa, na cal se expresa o copagamento en 
termos de porcentaxe sobre a capacidade economica da persoa usuaria e en función da 
intensidade do servizo asignado: 
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 GRAO I GRAO II GRAO III 
 Nivel I Nivel II Nivel I Nivel II Nivel I Nivel II 
Capacidade económica 
(referida ó IPREM) 

20 h. 30 h. 40 h. 55 h. 70 h. 90 h. 

≤ ó 100% do IPREM 
 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

>do 100% e ≤ do 115% do 
IPREM 
 

4,52% 6,56% 8,59% 11,42% 14,47% 18,09% 
 

>do 155% e ≤ do 125% do 
IPREM 
 

5,41% 7,84% 10,28% 13,66% 17,31% 21,64% 

>do 125% e ≤ do 150% do 
IPREM 
 

5,55% 8,05% 10,54% 14,01% 17,76% 22,19% 

>do 150% e ≤ do 175% do 
IPREM 
 

5,65% 8,19% 10,73% 14,26% 18,07% 22,59% 

>do 175% e ≤ do 200% do 
IPREM 
 

5,72% 8,30% 10,87€ 14,45% 18,31% 22,89% 

>do 200% e ≤ do 215% do 
IPREM 
 

5,81% 8,42% 11,03% 14,66% 18,58% 23,23% 

>do 215% e ≤ do 250% do 
IPREM 
 

6,03% 8,75% 11,46% 15,24% 19,31% 24,14% 

>do 250% e ≤ do 300% do 
IPREM 
 

6,24% 9,05% 11,86% 15,76% 19,97% 24,97% 

>do 300% e ≤ do 350% do 
IPREM 
 

6,42% 9,30% 12,19% 16,20% 20,53% 25,66% 

>do 350% e ≤ do 400% do 
IPREM 
 

6,54% 9,48% 12,42% 16,51% 20,93% 26,16% 

>do 400% e ≤ do 450% do 
IPREM 
 

6,63% 9,62% 12,60% 16,75% 21,22% 26,53% 

>do 450% e ≤ do 500% do 
IPREM 
 

6,70% 9,72% 12,74% 16,93% 21,45% 26,82% 

Superior ó 500% do IPREM 
 

6,76% 9,80% 12,84% 17,07% 21,63% 27,04% 
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3.- Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de 
atención co número de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de 
compatibilización do SAF con outro servizo ou prestación do catálogo as horas reais 
prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores a cantidade expresada en cada 
columna da taboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar será 
minorada proporcionalmente a diminucion das horas efectivas de servizo. 
4.- En ningun caso, o importe da participación económica que deberá ingresar a persoa 
beneficiaria en concepto de copagamento, poderá exceder ó 65% do custo do servizo 
determinado en termos de prezo/hora. 
B) Participación das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que 
impliquen copagamento. 
1. Para o servizo de axuda no fogar, en rexime de libre concorrencia, para as persoas que 
non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de 
acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención a dependencia, segundo o calendario 
de implantación que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte taboa que regula 
unha progresiva participación económica no custo do servizo en base o calculo da 
capacidade económica per cápita, de acordo co establecido no artigo 18 desta ordenanza. 
CAPACIDADE ECONÓMICA Participación no custe do servizo 

de SAF básico 
Menor de 0,80 IPREM  0% 
Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,50 IPREM Entre o 10% e o 30% 
Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM Entre o 20% e o 50% 
Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM Entre o 40% e o 70% 
Maior de 2,50 IPREM 90% 
 
2. Sen prexuizo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais do 
referido copagamento nos casos en que a situación causante da aplicación do servizo de 
axuda no fogar sexa unha problemática de desestructuración familiar, exclusión social ou 
pobreza infantil, circunstancia que deberá estar debidamente xustificada no 
correspondente informe social. 
3. En calquera caso, establecerase un límite máximo de participación económica das 
persoas usuarias do 40% da sua capacidade económica. 

 
 
O Sr. Gutiérrez Fernández, do PSG-PSOE no Grupo Mixto intervén e manifesta que  
é unha materia pouco opinable xa que ven imposta pola Xunta e que vai votar a 
favor. 
No segundo punto sobre esta materia, punto seguinte,  relativa aos prezos 
públicos, vaise abster para que quede patente dalgunha maneira que non está de 
acordo coas medidas do Goberno autonómico. 
 
Intervén o Concelleiro Sr.Reymóndez Gancedo, de UPRI, que manifesta tamén que 
é un tema que ven imposto, que se trata dunha Ordenanza reguladora e refírese ao 
capítulo VI relativo ás sancións que se consignan na Ordenanza así como ás 
ordenanzas doutros Concellos que non iguais. 
Indica que vai votar a favor. 
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A Concelleira Sr.González Loredo, do Grupo Municipal Popular manifesta que o seu 
Grupo vai votar a favor e que é un servizo que debe regularse, sen ter mais nada 
que dicir. 
 
Remata o Alcalde as intervencións significando que se trata dunha aprobación 
inicial que será exposta ao público e que seguirá a súa tramitación regulamentaria. 
 
A Corporación, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros 
presentes acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar con carácter provisional a modificación da Ordenanza 
reguladora do servizo de axuda no fogar, quedando redactados os artigos da 
devandita Ordenanza segundo se indicou. 
 
Segundo.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o presente 
acordo provisional, e a redacción dos artigos modificados da Ordenanza durante o 
prazo de trinta días hábiles, co fin de que os interesados poidan examinar o 
expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. A devandita 
exposición ao público anunciarase por edicto no Boletín Oficial da Provincia, e 
comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte a aquel en que se produza a 
publicación. 
 
Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará os acordos 
definitivos que procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e 
aprobará a redacción definitiva da ordenanza. No caso de que non se presentasen 
reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón 
provisional, sen necesidade de acordo plenario. 
 
Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os 
provisionais elevados automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da 
modificación, publicaranse no boletín oficial da provincia, sen que entren en vigor 
ata que se leve a cabo a publicación. 
 
 
2013.06.43.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DO PREZO PÚBLICO 
POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE 
RIBADEO.- 
 
A instancia da Alcaldía por parte do Secretario municipal dase lectura ao ditame da 
Comisión Informativa que se transcribe: 
 
“Dase conta da Proposta da Alcaldía que obra no expediente en relación á 
modificación por causa legal que debe operarse na regulación do prezo público 
polo servizo de axuda no fogar do Concello de Ribadeo. 
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 Previa deliberación, a Comisión á vista do expediente instruído e das 
explicacións da Alcaldía-Presidencia, por catro votos a favor (dos membros do 
Grupo do BNG) e tres abstencións (dúas do Grupo Municipal Popular e unha do 
Concelleiro de UPRI do Grupo Mixto) acorda ditaminar favorablemente a proposta 
de referencia para adopción do acordo procedente polo Pleno do Concello.” 
 
 
O texto da Ordenanza reguladora do Prezo Público pola prestación do servizo de 
axuda no fogar do Concello de Ribadeo queda como segue: 
 
 
ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO 
DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE RIBADEO 
 
Artigo 1º. Fundamento e natureza 
 
De conformidade co previsto no artigo 41 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, 
este Concello establece o prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar. 
 
Artigo 2º. Concepto 
 
O prezo público regulado nesta Ordenanza constitúe unha prestación patrimonial de 
carácter público que se satisfará polos usuarios que voluntariamente soliciten a 
prestación do servizo municipal de axuda no fogar. 
 
Artigo 3º. Obrigados ao pagamento 
 
Estarán obrigados ao pagamento os usuarios do servizo municipal de axuda no fogar 
na contía que resulte de aplicación segundo o presente prezo público, tendo en conta 
que o pagamento é unha contribución ao custo do servizo recibido e aos ingresos do 
usuario; a concesión do servizo prodúcese en aplicación do baremo de acceso, que ten 
en conta os criterios técnicos ademais dos económicos. 
 
Artigo 4º. Contía 
 
A contía do servizo estará determinada por: 
a) Con carácter xeral polo prezo por hora do servizo prestado que ascende a 12 

euros máis a cota de IVE que corresponda en cada momento segundo a 
lexislación fiscal aplicable. 

b) Capacidade económica das persoas usuarias do servizo tendo en conta o 
establecido no artigo 17 da Orde de 22 de xaneiro de 2009 reguladora do Servizo 
de Axuda no Fogar para a Comunidade Autónoma de Galicia.  

 
En función destas circunstancias, o prezo do punto a) anterior aplicarase de acordo 
coas seguintes escalas conformadas segundo os requisitos dos artigos 61 e 62 do 
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Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais 
comunitarios e o seu financiamento na Comunidade Autónoma de Galicia: 

 
1.- MODALIDADE DE LIBRE CONCORRENCIA 

 
Capacidade económica    (IPREM = 532,51€) Participación no custe do SAD 

básico 

Menor do 0,80 do IPREM 0 

Maior do 0,80 do IPREM e menor ou igual 

a 1,50 IPREM 

15% 

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2 IPREM 20% 

Maior de 2 e menor ou igual a 2,5 IPREM 40% 

Maior de 2,5 do IPREM 60% 

 
2.- MODALIDADE DE ACCESO DIRECTO 

 
Grao I  Grao II  Grao III  

Nivel I  Nivel II  Nivel I  Nivel II  Nivel I  Nivel II  
Capacidade económica 
(referida ao IPREM)  

20 
horas  

30 
horas  

40 
horas  

55 
horas  

70 
horas  

90 
horas  

Inferior ou igual ao 
100% do IPREM 
(≤532,51€) 

0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  

Maior do 100% e menor 
ou igual ao 115% do 
IPREM (532,52-612,39) 

4,52%  6,56%  8,59%  11,42%  14,47%  18,09%  

Maior do 115% e menor 
ou igual ao 125% do 
IPREM (612,40-665,64) 

5,41%  7,84%  10,28%  13,66%  17,31%  21,64%  

Maior do 125% e menor 
ou igual ao 150% do 
IPREM (665,65-798,77) 

5,55%  8,05%  10,54%  14,01%  17,76%  22,19%  

Maior do 150% e menor 
ou igual ao 175% do 
IPREM (798,78-931,89) 

5,65%  8,19%  10,73%  14,26%  18,07%  22,59%  
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Maior do 175% e menor 
ou igual ao 200% do 
IPREM (931,90-1065,02) 

5,72%  8,30%  10,87%  14,45%  18,31%  22,89%  

Maior do 200 % e menor 
ou igual ao 215% do 
IPREM (1065,03-
1144,90) 

5,81%  8,42%  11,03%  14,66%  18,58%  23,23%  

Maior do 215 % e menor 
ou igual ao 250% 
IPREM (1144,91-
1331,28) 

6,03%  8,75%  11,46%  15,24%  19,31%  24,14%  

Maior do 250 % e menor 
ou igual ao 300% 
IPREM (1331,29-
1597,53) 

6,24%  9,05%  11,86%  15,76%  19,97%  24,97%  

Maior do 300 % e menor 
ou igual ao 350% 
IPREM (1597,54-
1863,79) 

6,42%  9,30%  12,19%  16,20%  20,53%  25,66%  

Maior do 350 % e menor 
ou igual ao 400% 
IPREM (1863,80-
2130,04) 

6,54%  9,48%  12,42%  16,51%  20,93%  26,16%  

Maior do 400 % e menor 
ou igual ao 450% 
IPREM (2130,05-
2396,30) 

6,63%  9,62%  12,60%  16,75%  21,22%  26,53%  

Maior do 450 % e menor 
ou igual ao 500% 
IPREM (2396,31-
2662,55) 

6,70%  9,72%  12,74%  16,93%  21,45%  26,82%  

Superior ó 500% do 
IPREM (≥2662,56) 

6,76%  9,80%  12,84%  17,07%  21,63%  27,04%  

 
Artigo 5º. Normas de xestión 
 
1. A obriga de pagamento do prezo público regulado nesta Ordenanza nace desde 
que se inicia a prestación do servizo. 
2. As liquidacións practicaranse mensualmente nos primeiros quince días de cada 
mes. 
3. O pagamento efectuarase mediante cargo na conta corrente que o solicitante do 
Servizo de Axuda no Fogar deberá indicar no modelo oficial de solicitude. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.  
 



Página 15 de 57 

 

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación do seu 
texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia permanecendo en vigor ata a súa 
modificación ou derrogación expresa.” 
 
A Corporacion en votación ordinaria, por once votos a favor (sete dos membros do 
Grupo municipal do BNG, tres do Grupo Municipal do PP e un do Concelleiro de 
UPRI no Grupo Mixto) e unha abstención (do Concelleiro do PSG-PSOE no Grupo 
Mixto), acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar con carácter provisional a modificación da Ordenanza 
reguladora do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar, 
quedando redactados os artigos da devandita Ordenanza segundo se indicou. 
 
Segundo.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o presente 
acordo provisional, e a redacción dos artigos modificados da Ordenanza Fiscal, 
durante o prazo de trinta días hábiles, co fin de que os interesados poidan 
examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. A 
devandita exposición ao público anunciarase por edicto no Boletín Oficial da 
Provincia, e comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte a aquel en que 
se produza a publicación. 
 
Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará os acordos 
definitivos que procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e 
aprobará a redacción definitiva da ordenanza. No caso de que non se presentasen 
reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón 
provisional, sen necesidade de acordo plenario. 
 
Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os 
provisionais elevados automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da 
modificación, publicaranse no boletín oficial da provincia, sen que entren en vigor 
ata que se leve a cabo a publicación. 
 
 
2013.07.44.-PROPOSTA DA EMPRESA SERVIOCIO  EN RELACIÓN A REFORMAS 
E MELLORAS NO SERVICIO DA PISCINA MUNICIPAL. 
 
 Por Secretaría dase lectura ao ditame da Comision Informativa que se 
transcribe: 
 
“Por parte da Alcaldía explícase o sentido da proposta formulada por SERVIOCIO 
(Concesionaria do Servizo da Piscina Municipal) que obra no expediente relativa a 
melloras e reformas na piscina municipal, e  do interese en que este asunto sexa 
resolto canto antes polo que solicita dos membros da Comisión a declaración de 
urxencia para a sua inclusión no próximo Pleno. 
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Por parte dos membros da Comisión acórdase por unanimidade a declaración de 
urxencia deste asunto, pasándose en consecuencia ao estudio do mesmo. 
 
 Previa deliberación, a Comisión por unanimidade, acorda prestar 
aprobación a proposta da Alcaldía que obra no expediente ditaminandose en 
consecuencia favorablemente para a adopción do acordo procedente polo Pleno 
municipal.” 
 
O Sr.Alcalde explica que enviou aos portavoces un informe do técnico municipal 
sobre este asunto 
 
Iníciase a deliberación coa intervención do Sr.Gutiérrez Fernández, do PSG-PSOE 
que manifesta que o ditame é por unanimidade polo que non existen moitas 
dúbidas, dí que mantén o seu voto favorable despois das negociacións coa empresa 
e despois de ver o informe técnico. 
 
O Concelleiro Sr.Reymondez Gancedo, de UPRI, refírese ás cantidades que 
inicialmente se barallaron  significando o Sr.Alcalde que é de 55.822,04  incluído o 
IVE. Refírese logo o Sr.Concelleiro aos tres puntos que son obxecto de negociación, 
caldeira, sistema de desinfección da piscina e cuberta, fixándose específicamente 
no sistema de desinfección das augas por ultravioleta e realizando unha síntese 
dos diferentes métodos que existen na actualidade para este fín, indicando que en 
todo caso vai votar en sentido favorable, pedindo que polos técnicos se controle 
exhaustivamente a execución das obras. 
 
O Concelleiro Sr. Valín Valdés, do Grupo Municipal Popular, refírese á urxencia da 
cuberta segundo dicía a empresa e manifesta que deberá controlarse e se é 
prioritario debería facerse antes aínda que se os técnicos consideran que pode 
aguantar ata a parada da piscina pois será asi e ogallá non se teña que lamentar.  
 
Coincide co portavoz da UPRI sobre o control destes investimentos, que se faga un 
control serio e efectivo. Insiste tamén que nesas negociacións cos responsables da 
piscina se inclúa algunha das peticións que ten feito,por exemplo o Partido 
Popular, como a apertura a mediodía para usuarios que non poden ir a outras 
horas e pídelle á Alcaldía que se teña en conta. Anuncia o voto a favor do seu 
Grupo. 
 
O Sr.Alcalde intervén para aportar un pouco máis de información sobre este 
asunto, referíndose ás negociacións levadas coa empresa SERVIOCIO sobre os 
investimentos, incide na forma de tratar a auga da piscina que está establecida na 
lexislación vixente, cloro, ozono, ultravioleta, etc. No tocante á cifra económica dí 
que a petición do Concello foi mais alá pero recorda que todo isto ven de cando se 
realizou a adxudicación no ano 2005 co compromiso de instalar placas solares e 
que remata deste xeito. Significa que as negociacións foron tensas pero que as 
relacións coa empresa son cordiais. Valora o que indicou o Concelleiro Sr.Valín 
Valdés para favorecer aos usuarios pero dí que depende da organización da 



Página 17 de 57 

 

empresa para cumprir co prego de condicións. No tocante á vixilancia  e control 
destes investimentos non hai hai máis mínima dúbida de que se levará a cabo de 
xeito eficiente. 
 
A Corporacion, en votación ordinaria, por unanimidade dos membros presentes 
acorda prestar aprobación ao ditame de referencia e en consecuencia: 
 
Primeiro. - Aprobar o expediente de modificación do contrato de xestión do 
servizo de piscina municipal climatizada de Ribadeo e a mellora e ampliación dos 
servizos da mesma na modalidade de concesión, consistente na substitución da 
obra de mellora de “INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES”, por importe de 
55.822,04 € IVE excluído, a realizar polo adxudicatario no exercicio 2015, dada a 
súa imposibilidade, polas seguintes obras e instalacións: 
 
1. Reparación e mellora da cuberta da piscina municipal por importe de 25.113,22 

€ IVE excluído. 
2. Dotar á instalación, piscina e bañeira de hidromasaxe, de sistemas de 

desinfección por ultravioleta, por importe de 39.481,68 € IVE excluído. 
3. Substitución da caldeira da instalación, realizada en decembro de 2011, por 

remate da vida útil da existente. O importe da inversión realizada cuantifícase en 
27.965,52 € IVE excluído. 

 
As inversións en cuestión, salvo a substitución da caldeira que xa tivo lugar, serán 
realizadas polo adxudicatario en todo caso antes das seguintes datas: 
 
- Sistemas de desinfección por ultravioleta: antes do remate do exercicio 2013. 
- Reparacións e mellora da cuberta: dada a necesidade de que as instalación 

permanezan pechadas durante as obras dáse un prazo ata o remate do 
primeiro semestre de 2014  

 
A realización das obras e instalacións descritas e ofertadas libremente polo 
concesionario non poderán ser alegadas en ningún caso polo mesmo como 
causantes da ruptura do equilibrio dos supostos económicos tidos en conta na 
adxudicación do contrato, aínda que o seu importe sexa superior ao da inversión 
prevista inicialmente. 
 
Segundo.- Malia que se trata dunha proposta do concesionario e pode entenderse 
en consecuencia o acordo implícito coa mesma, de acordo co sinalado no artigo 97 
do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, que aproba o Regulamento Xeral da 
Lei de Contratos, darlle audiencia ao adxudicatario por un prazo de cinco días 
hábiles, para que poida presentar as alegacións que considere pertinentes 
 
Terceiro.-  Notificarlle ao adxudicatario do contrato, o presente acordo, e citalo, no 
caso de que non se presenten alegacións, para a formalización da modificación do 
contrato, que terá lugar en principio na Secretaría deste concello o día 4 de 
outubro de 2013 ás 12:00 horas. 
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2013.08.45.-EXPEDIENTE PARA ELECCIÓN DE XUIZ DE PAZ TITULAR. 
 
 Por Secretaría dase lectura ao ditame da Comision Informativa de Réxime 
Interior de data 19.09.2013 que se transcribe: 
 
“Dase conta da Proposta da Alcaldia que se transcribe: 
 
“Publicado no BOP de Lugo de data 22 de agosto de 2013, nº 192, do anuncio de 
convocatoria para elección de Xuiz de Paz titular, do Concello de Ribadeo, que será 
elexido polo Pleno da Corporación. 
 
 Rematado o prazo presentáronse as solicitudes que figuran no anexo que, 
unha vez avaliadas dan o resultado que tamen figura. 
 

En consecuencia, 
 
Esta Alcaldia, PROPÓN AO PLENO MUNICIPAL : 
 
1º.- A elección de Dª MARIA IRENE DIAZ MARTINEZ como Xuiz de Paz 

Titular, do Concello de Ribadeo por ter acadada a maior puntuación, seguindose, 
en caso de necesidade, a lista pola orde de puntuación acadada. 

 
2º.- Dar conta deste acordo ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aos 

efectos oportunos.” 
 
Promovida deliberación explícase polo Alcalde o baremo utilizado como 

referencia  que concorda co que se ven utilizando nas contratacións de persoal e 
promovida deliberación, pola Comisión, por catro votos a favor (dos membros do 
BNG) e tres abstencións (dos membros do PSG-PSOE no Grupo Mixto e  do Grupo 
Popular), acordase ditaminar favorablemente a proposta da Alcaldía nos propios 
termos da mesma para a súa aprobación polo Pleno Municipal.” 
 
Intervén o Concelleiro do PSG-PSOE Sr.Gutiérrez Fernández que manifesta que xa 
se falou en Comision, que o equipo de goberno decidiu utilizar un criterio para a 
proposta de elección, que non lle parece mal e dí tamén que non coñece á persoa 
elexida e que se vai abster. 
 
Toma a palabra o Concelleiro de UPRI, Sr. Reymóndez Gancedo que indica que vai 
na mesma liña que o que dixo o concelleiro do PSG-PSOE, que hai sete persoas 
candidatas, que aportan títulos e estudios, di que non coñece a ningún, que a 
elexida é licenciada en empresariales. Manifesta que lle chama a atención que o 
único que se presenta que é licenciado en dereito teña so 1 punto e outros con 
diferentes cursiños máis puntuación. Indica que vai votar a favor da proposta. 
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Por parte do Grupo Municipal Popular intervén o Concelleiro Sr.Valín Valdés que 
manifesta que tamén van a votar a favor. Di que se estableceu un baremo que creu 
convinte o Goberno municipal e manifesta tamén que o seu Grupo pensa que cara 
ao futuro se debería facer un psicotécnico a todolos candidatos. Reitera que o 
Grupo Popular vai votar a favor. 
 
Intervén o Sr.Alcalde, indica que se tomaron unhos criterios como puideron ser 
outros e que él cre que son claros. Manifesta que se levou o expediente  á Comisión 
Informativa e se someteu a todolos membros da mesma. Refírese ao procedemento 
seguido que noutras ocasións non se fixo xa que se enviou diretamente ao TSXG 
para que nomearan alí ao Xuiz e que nesta ocasión  se fixo con estes criterios de 
titulación, méritos e cargas familiares; estas últimas que pesan moi pouquiño e  
compre enviar o acordo co expediente para que proceda ao nomeamento o 
Tribunal Superior, decidíndose deixar aberta a lista por si acaso a primeira persoa 
elexida non quixera xa que tamén debe dicirse que os emolumentos como Xuiz de 
Paz non soi moi altos. 

 
Rematada a deliberación, a Corporacion, por once votos a favor (sete dos 

membros do Grupo do BNG, tres dos membros do Grupo Popular e un do 
concelleiro de UPRI no Grupo Mixto) e unha abstención (do Concelleiro do PSG-
PSOE no Grupo Mixto),en votación ordinaria, co quorum da maioría absoluta legal 
dos membros da Corporación, acorda prestar aprobación ao ditame da Comisión e 
en consecuencia elexir como Xuiz de Paz titular de Ribadeo a dona María Irene 
Díaz Martínez, seguíndose en  caso de necesidade a lista pola orde de puntuación 
acadada e dando conta do acordo ao TSXG. 
 
 
2013.09.46.-EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PARA OBRAS DO 
PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 
 
  Dase conta do ditame da Comisión Informativa que se transcribe: 
 
“O Sr.Interventor explica que o presente expediente se refire a unha modificación 
de crédito para as obras do pavillón polideportivo xenerada como consecuencia da 
incautación das garantías definitivas ás empresas (UTE) que realizaron as obras no 
citado Pavillón e como consecuencia da rescisión do contrato, segundo a proposta 
da Alcaldia que obra no expediente, facendo alusión á normativa sobre este asunto 
e concretamente  á interpretación do artigo 12.5 da vixenbte Lei Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. 
 

Previa deliberación, a Comisión por catro votos a favor (dos  membros do 

BNG) e tres abstencións (dos membros do PSG-PSOE no Grupo Mixto e  do Grupo 

Popular), acorda ditaminar favorablemente a proposta da Alcaldía nos propios termos da 

mesma para a súa aprobación polo Pleno Municipal.” 
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O Concelleiro Sr.Gutiérrez Fernández para manifestar que a postura en todo 
o que se veu actuando sobre este asunto é sempre a mesma e dí que van apoiar 
esta modificación. 

 
O Sr.Reymondez Gancedo, Concelleiro de UPRI indica que tamén está de 

acordo e que van votar a favor. 
 
O Concelleiro do Grupo Popular Sr.Valín Valdés dí que é un paso mais sobre 

este “desafortunado” tema e que van votar a favor. 
 
Remata o Sr.Alcalde dando as grazas e referindo que ata o de agora se 

viñeron realizando todos os pasos legais precisos para solventar o asunto do 
mellor modo. 

 
A Corporación, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros 

acorda prestar aprobación ao ditame de referencia e en consecuencia: 
 

 
PRIMEIRO. - Aprobar con carácter inicial o expediente número 13-2013 de 
modificación do Orzamento Xeral de 2013 por importe de cento sesenta e oito mil 
oitocentos corenta e oito euros e once céntimos (168.848,11 €), na modalidade de 
suplemento de crédito financiado novos ou maiores ingresos recadados, segundo 
se detalla nas táboas que de seguido se reflicten: 
 
MODIFICACIÓN NÚMERO 13 DO ORZAMENTO XERAL DO EXERCICIO 2013 
POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 

 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 

ESTADO DE GASTOS 
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

ACTUAL 
MODIFICACIÓN DEFINITIVO 

342.61900 Instalacións deportivas. 
Outras inversións de 
reposición 

667.199,52 168.848,11 836.047,63 

Total expediente de modificación de créditos 13/2013 168.848,11 
 

FINANCIAMENTO DO EXPEDIENTE 
ESTADO DE INGRESOS 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
ACTUAL 

MODIFICACIÓN DEFINITIVO 

941 Fianzas recibidas 0,00 168.848,11 168.848,11 
Total expediente de modificación de créditos 13/2013 168.848,11 

 



Página 21 de 57 

 

SEGUNDO. – Expoñer este expediente ao público mediante anuncio inserto no 
taboleiro de edictos do Concello e no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de 
quince días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar 
reclamacións ante o Pleno.  
 
Se durante este período non se presentarán alegacións polos interesados, 
entenderíase que a modificación de crédito foi definitivamente aprobada; no caso 
contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolver as alegacións 
presentadas. 
 
Aprobada definitivamente polo Pleno do Concello, dita modificación do Orzamento 
será publicada, resumida por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, tal e como 
establecen os artigos 70.2, en relación co artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases de Réxime Local, e o artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.  
 
Simultaneamente a este envío, remitirase copia do expediente á Comunidade 
Autónoma e á Administración do Estado 
 
2013.10.47.-PROPOSTA DE SOLICITUDE Á XUNTA DE GALICIA DE 
DECLARACIÓN DE PARQUE NATURAL DAS CATEDRAIS. 
 
 Por Secretaría dase lectura ao ditame da Comisión Municipal Informativa 
que se transcribe: 
 
“Dase conta da proposta da Alcaldía que obra no expediente en relación co asunto 
epigrafiado. 
 
Promovida deliberación  entre os diferentes membros da Comisión por parte do 
Sr.Alcalde explicase a mesma e sinálase que en todo caso o ámbito espacial será o 
que figura na referida proposta como opción recomendable e que comprende todo 
o litoral de Ribadeo  dende o Rego da Malata (As Catedrais) ata a Illa Pancha e a 
parte terrestre quedaría integrada pola franxa de litoral conformada por os cantís 
e as praderías inmediatas e delimitadas polas primeiras vías ou camiños 
principais, agás as entradas dos corredores fluviais existentes na zona. 
 

Rematada a deliberación, a Comisión, por catro votos a favor  (dos membros 

do BNG) e tres abstencións (dos membros do Grupo Popular e de UPRI no Grupo 

Mixto), acorda ditaminar favorablemente a proposta da Alcaldía nos propios termos da 

mesma para a súa aprobación polo Pleno Municipal.” 

  
 Toma a palabra o Sr.Alcalde que explica que dende hai moito tempo se fala 
entre todos os membros da Corporación da situación insostible da zona da Praia de 
As Catedrais, de actuacións feitas, etc.  
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Manifesta que de seguir con esta progresión xeométrica de visitantes será 
imposible soster a situación e sinala tamén os distintos elementos de protección 
que afectan á zona, como o LIC de As Catedrais, a Declaración de Rede Natura, etc. 
Dende o ano 2005 está declarado como Monumento Natural a Praia de As 
Catedrais sen se ter desenvolvido ata o de agora os instrumentos complementarios 
de protección.  
A situación na zona é cada vez mellor en canto ao número de visitantes pero 
empeora en canto á protección. 
O Sr.Alcalde fai alusión tamén a visita que fixo ao lugar a directora Xeral de 
Biodiversidade da Unión Europea. 
Refírese igualmente aos estudos existentes de tipo xeolóxico e xeomorfolóxico que 
dín que a costa de Ribadeo é única así como ás conversas dos diferentes grupos 
políticos da Corporación ao longo deste último ano e pico, que se plasman nos 
documentos de traballo existentes, que se foron enriquecendo coas aportacións 
duns e doutros e que en definitiva o que pretenden é poñer en valor a costa de 
Ribadeo. 
 
Manifesta que se debe aproveitar este momento como fan noutros lugares do 
mundo para dotar de instrumentos de protección á zona e que se deben implicar 
todas as Administracións públicas que ademáis teñen competencia na materia e 
indica igualmente que cre que este lugar da costa reúne todas as condicións para 
poder ser declarado como Parque Natural, sinalando a zona da mesma que se 
propón por parte do goberno municipal tal e como se recolle na propia proposta da 
Alcaldía. 
 
Intervén o Concelleiro do PSG-PSOE D.Eduardo Gutiérrez Fernández, manifesta 
que en efecto a situación da Praia das Catedrais é preocupante, sobre todo en 
determinados momentos do ano, que o atractivo aumento pero non así as 
proteccións.  
 
Refírese ás aportacións realizadas dende o seu Grupo, ás figuras de protección ás 
que se aludiu pero dí que a Administración pouco fixo a pesares das declaracións 
que se fan.  
 
Manifesta que xa se verá cal é a resposta da Administración pero que en todo caso 
é importante insistir en que posibles prexuízos van ser os mesmos que hai toda vez 
que o ámbito de protección é mesmo mais limitado.  
Indica que isto é para longo prazo e que relacionar toda a costa favorece ao 
conxunto xa que o nivel de protección do propio monumento é fundamental pero o 
nivel de explotación debe estenderse. Será mais fácil que os hipotéticos beneficios 
se rentabilicen de maneira mais práctica. Aínda que non abriga moitas esperanzas 
indica que, en todo caso, debe elevarse a proposta para que opinen ou digan o que 
consideren oportuno e manifesta que a vai aprobar. 
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De seguido toma a palabra o Concelleiro de UPRI Sr.Reymóndez Gancedo. Refírese 
ao que dixo o Sr.Alcalde de que todolos Grupos están inmersos en sacar adiante as 
propostas sobre este asunto e que a preocupación é de todos. Manifesta que na 
zona hai un problema e que sabendo que agora mesmo hai masificación e anarquía 
sen que se desenvolvan os instrumentos necesarios entende que unha proposta 
amplia deste tipo é positiva.   
 
Dí o Sr. Concelleiro que lle preocupan os danos colaterais que poida ter esta 
proposta hacia os veciños e refírese ao espazo que se pretende con esta proposta e 
que quere escoitar ao resto de Grupos. 
 
A continuación intervén a Concelleira do Grupo Municipal Popular Sra.López-
Braña Freije que manifesta que parece que o problema de As Catedrais xurdira 
agora e quere recordar que xa en  setembro de 2011 o seu Grupo  presentara unha 
Moción para regular o uso e a xestión na zona das Catedrais e do seu entorno, 
Moción que segue no caixón sen traer ao Pleno. A preocupación do seu Grupo dí 
que non é de agora senon de fai tempo e que é cuestión dunha política bastante 
errónea e equivocada porque se trae a visitantes en masa pero sen ter servizos con 
que atender.  
 
Di que a proposta se basea so en esixir á Xunta e indica que tamén quere esixirlle 
ao Concello que asuma as responsabilidades que lle corresponden. 
Refírese aos parques naturais e á protección que nos mesmos se prevé.  
Manifesta que coa proposta do Concello so se pretende atraer máis visitantes ao 
Concello pero que iso non ten nada que ver cun Parque Natural e que é certo que a 
Xunta deixou en olvido as catro figuras de protección que a Praia das Catedrais ten 
neste momento, insistindo tamén nas competencias do Concello, regular os 
aparcadoiros, o tema das augas fecais, medidas de seguridade no entorno, prohibir 
acampadas libres, etc.  
Pide que se deixe pendente, que se dea información aos veciños e que se esixa á 
Xunta a posta en marcha daquelas medidas de cada unha das figuras de protección 
con que xa conta a Praia de As Catedrais e paralelamente asumir responsabilidades 
por parte do Concello. 
 
 
Intervén o Sr.Alcalde, indica que hai unha posición favorable nalgún dos Grupos 
municipais e noutro unha posición desfavorable. Refírese á soberanía popular que 
reside nesta Corporación e que durante un período de tempo deu unha correlacion 
de votos e que se leva un ano debatindo, pero que non lle serve que se descolgué 
dicindo o que dí, xa que moitas das propostas da moción do Grupo Popular 
aparecen no documento que se está tratando. 
 
Incide en que se lles acusa de querer traer xente a Ribadeo e manifesta que iso é 
precisamente o que se pretende. Dí que non hai capacidade económica para levar 
adiante actuacións e refírese ás competencias municipais que non se teñen, e que 
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en todo caso o Concello está facendo todo posible dentro do que se pode, 
aparcamentos, augas fecais, etc., pero insiste en que a competencia non é 
municipal. 
 
Refírese o Sr.Alcalde tamén aos recoñecementos para esta Praia de As Catedrais, e 
así a mesma ten a Bandeira Azul, a “Q” de calidade, as ISO, etc. con todos os 
mantementos e demáis que iso precisa e que consume unha chea de recursos. 
Indica tamén o punto de información turística que se creou, no verán, hai catro 
anos e que antes non había; á liña de transporte para a Praia, rede de saneamento, 
etc. etc. sinalando que o Concello pon todo da súa parte pero que o resto de 
Administracións non axudan e pon o exemplo das voltas e voltas que hai que dar 
para poder cambiar os servizos hixiénicos de sitio, sen ter propiedade municipal 
na zona, contando cun diñeiro da Deputación Provincial e estando á espera das 
autorizacións de Costas, etc.  
Tamen expón o tema de enviar á Policía Local para regular o tráfico cando aquelo 
está totalmente saturado de vehículos. 
Por todas estas e outras razóns dí o S.rAlcalde é polo que ten que haber un órgano 
no que se impliquen todas as Administracións e podería ser perfectamente o 
Parque Natural.  
 
Manifesta tamén que con él non se prexudica a ninguén e refírese ás experiencias 
doutros países que sempre son moi positivas e que os Concellos donde teñen 
parques naturais,  en Galicia a maioría gobernados por o Partido Popular, están 
moi contentos e cita a modo de exemplo a publicación no DOG do 30 de agosto de 
2013 donde saen axudas para conservación de parques naturais, para mellora de 
paisaxe agrario e desenvolvemento de usos recreativos, limpeza e restauración de 
camiños e acceso ás fincas, para melloras de infraestruturas de acollida ao 
visitante, recuperación de elementos históricos, preservación de hábitats, etc. das 
que se poderían beneficiar tamén os veciños  de Ribadeo. 
 
Tocante ao ámbito espacial dí que se podería ser aínda mais agresivos e meter 
tamén a Ría de Ribadeo pero van ser sensatos e recoller a zona que se propón e 
reitera que non se pretende ir contra naide senon a favor de todos os veciños de 
Ribadeo, dos afectados propietarios e cunha proxección para Ribadeo sí como 
tamén fai o Estado e a Xunta que se lles enche a boca cando fan propaganda da 
famosa Praia de As Catedrais. 
 
Intervén de novo o Sr.Gutiérrez Fernández que manifesta que xa fixo a súa 
exposición, reitera o que xa dixo e que lle parece ben polas razóns que antes xa 
explicou. Dí que tamén intentou espantar os posibles medos que cre que non os hai 
e indica que en todo caso isto tamén é un estímulo para Xunta. 
 
De seguido toma de novo a palabra a Sra.Concelleira Dona María del Campo López 
Braña Freije para facer dúas consideracións indicando que hai que ser realistas e 
non pedir por pedir e por outra banda se alegra, dí, de que o Alcalde se refira ás 
subvencións que da a Xunta e pregúntalle ao Sr.Alcalde porqué o espazo que agora 
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se pretende se insiste en que é inferior ao que xa está protexido e cal é o motivo xa 
que en todo caso as subvencións para os Parques Naturais van en función do 
espazo e da poboación que vive no mesmo. 
 
Manifesta que en nome do seu Grupo non dín que non ao Parque Natural pero din 
que non a esta Proposta que se presenta, que se traigan os informes técnicos e se 
faga unha proposta á Xunta para desenvolver as figuras de protección existentes. 
Indica igualmente que se alegra moito de que acudan turistas a Ribadeo e que 
queren que existan bos servizos para a súa atención. Anuncia novamente que vai 
votar que non. 
 
 O Sr.Alcalde indica a unha persoa presente no público que pretendía 
intervir no debate que non é posible. 
 
Intervén o Concelleiro Sr. Cupeiro Rodríguez, Delegado municipal de Medio 
Ambiente para referirse ás actuais  figuras de protección, Monumento Natural da 
Praia, etc. e indicando que non ten un ámbito suficiente de protección e que se 
convocou ás Administracións para resolver, xa que todas teñen competencias na 
zona, e que absolutamente nada se resolveu. 
Refírese a un convenio asinado entre o Ministerio e a Xunta por un importe de 
vinte millóns de euros dos que a Xunta pon catro e que había que invertilo en 
diferentes cuestións que cita e que non se cumpriu, deliberándose entre o 
Concelleiro e a Sra. López-Braña Freije sobre as responsabilidades que se deben 
esixir. 
 
Interven de seguido o Concelleiro de UPRI Sr.Reymóndez Gancedo. Manifesta que 
existe un problema e que hai que buscar unha solución, que se fará mais indo todos 
xuntos que por separado e que por parte da Corporación debe esixirse á Xunta que 
fagan caso. Dí que vai votar favorable  
 
A Corporacion, en votación ordinaria, por nove votos a favor (dos membros dos 
Grupos Municipais do BNG e dos Concelleiros do PSG-PSOE e UPRI no Grupo 
Mixto) e tres votos en contra (dos membros presentes do Grupo Municipal 
Popular),   acorda prestar aprobación ao ditame da Comisión e en consecuencia á 
proposta da Alcaldía que se transcribe, sendo o ámbito espacial o que figura na 
referida proposta como opción recomendable e que comprende todo o litoral de 
Ribadeo  dende o Rego da Malata (As Catedrais) ata a Illa Pancha e a parte 
terrestre quedaría intetgrada pola franxa de litoral conformada por os cantís e as 
praderías inmediatas e delimitadas polas primeiras vías ou camiños principais, 
agás as entradas dos corredores fluviais existentes na zona. 
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“Proposta da Alcaldía-Presidencia que se presenta para a súa consideración do Pleno da 
Corporación,  

PROPOSTA PARA QUE O CONCELLO DE RIBADEO SOLICITE Á XUNTA DE GALICIA QUE DE 
MANEIRA INMEDIATA ADOITE AS MEDIDAS NECESARIAS PARA INICIAR A TRAMITACIÓN DE 
DECLARACIÓN COMO PARQUE NATURAL  DAS CATEDRAIS E COSTA DE RIBADEO, EN 
VIRTUDE DA IMPORTANCIA XEOMORFOLÓXICA E REPERCUSIÓN TURÍSTICA 
INTERNACIONAL DO ESPAZO, ASÍ COMO APROBAR SEN MÁIS DILACIÓN AS NORMAS DE 
PLANIFICACIÓN E XESTIÓN OBRIGATORIAS DERIVADAS DA DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE 
AS CATEDRAIS COMA MONUMENTO NATURAL E ESPAZO DA REDE NATURA 2000. 

 

PARTE EXPOSITIVA: 
 

PRIMEIRO. O Concello de Ribadeo ten unha excelente oportunidade da que poucos concellos se 
poden beneficiar, a monumentalidade de As Catedrais e o seu entorno, con características dabondo 
como para ser distinguido por riba da figura de protección que lle outorga o Monumento Natural e 
ser espazo Rede Natura 2000. 
 
Basicamente todo o documento vén a defender coma medida máis axeitada a figura do Parque 
Natural do espazo. Nunha solución que permitiría poñer a atención na conservación ao máximo 
nivel das Catedrais (e entorno), pero en combinación co beneficio turístico que acompañan a este 
tipo de figuras que non só nacen coa vocación exclusiva e prioritaria de protección senón que 
tamén se empregan coma bos reclamos para visitantes. 
 
Non se pode negar que os Parques Naturais veñen aportando un elemento dinamizador económico 
e fixador de poboación moi importante naqueles municipios onde se teñen declarado, afirmación 
que para a case totalidade de poboacións confírmase na maioría dos casos co paso do tempo e 
madurez das medidas establecidas. Así a experiencia demostra que os Parques Naturais 
consolídanse coma unha medida de desenvolvemento local/comarcal moi positiva e que se 
reproducen coma un modelo de xestión exportable a moitos outros lugares. 

 

Para o caso dos espazos da Rede Natura 2000, e os Monumentos Naturais, a pretensión sendo 
parecida ao Parque Natural non resulta igual, xa que se rebaixa o grado de aspiración na 
planificación de ordenación e na de xestión de usos, e non se obriga a que estean prefixados de ante 
man as partidas presupostarias e o seu destino específico en base a unha exhaustiva planificación e 
aprobación polo órgano propio de xestión e da valoración da súa xunta consultiva de participación.  

 

Ademais con respecto a Natura 2000, dicir que a situación actual da súa xestión leva un retardo 
considerable na Galiza, non existindo aínda, en contra do establecido por lei, un Plan Director ou 
Plans de Conservación específicos actualmente en fase de consulta (cando se sabe que dende o ano 
2004 o prazo para telo remataría a máis tardar no ano 2010).  
 
Dito retraso igualmente acontece coa figura de Monumento Natural de As Catedrais, declarado 
mediante Decreto 11/2005 do 20 de xaneiro de 2005, e que polo tanto debería contar tamén, 
alomenos, cun plan de conservación a aprobar non máis alá dos dous anos da súa declaración. 
 
De terse aprobado ditas normas específicas de protección (Plans de Conservación, ou ben Plan de 
Ordenación e Plan de Uso e Xestión) nos tempos que as normas ambientais obrigan, e polo tanto xa 
estar vixente estas medidas de protección, tal vez o punto de partida para abordar a solución da 
problemática das Catedrais podería estar máis avanzado e resultarnos máis doado aspirar as 
mellores cotas de protección para este lugar.  
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Cabe recordar, que os Plans de Conservación dos espazos de Rede Natura 2000, e dos Monumentos 
Naturais, poden non ser suficientes, para aqueles espazos que dadas as súas especiais 
peculiaridades precisan de maior atención na súa vixilancia, control, ordenación e limitación de 
usos, por ter precisamente un alcance de xestión menor que figuras máis precisas e para as que a lei 
ten despregado máis contido como é o Plan de Ordenación de Recursos Naturais e o seu respectivo 
Plan Reitor de Uso e Xestión, coma se esixe obrigatoriamente para os Parques.  
 
A situación aínda é máis incerta para os espazos da Reserva da Biosfera aos que lle falta unha 
definición clara do alcance e dos obxectivos que esta figura pretende introducir. Así cabe recordar 
que o grado de desenvolvemento da figura da Reservas da Biosfera é asumida pola maioría de 
organismos e expertos máis coma unha declaración voluntaria de boas intencións e que non obriga 
que a dun verdadeiro establecemento de medidas de solución na xestión e ordenación efectiva dos 
espazos recoñecidos coma tal.  
 
Así neste contexto de desenvolvemento e implicacións da Rede Natura 2000, Monumento Natural e 
a Reserva da Biosfera, e ante a perentoria necesidade de satisfacer unha solución definitiva, 
permanente no tempo, e ampla nos obxectivos de conservación e compatibilización de usos 
recreativos,  estímase que soportar a ordenación e xestión sobre estas figuras resultaría claramente 
insuficiente e moito menos apropiada, para a resolución da protección fronte a masiva afluencia de 
visitas ao complexo de As Catedrais, que a que pode proporcionar a declaración do Parque Natural. 
Ademais estase a falar que as medidas necesarias para garantir a protección e promoción sostible 
das Catedrais (en canto á ordenación dos recursos e xestión dos usos) no caso de sustentarse só co 
as previsións de Natura 2000, Monumento Natural, ou Reserva da Biosfera requirirían para a súa 
axeitada eficacia practicamente do mesmo esforzo que as esixidas para un Parque Natural, coa 
desvantaxe de ofrecer un menor atractivo coma reclamo turístico no ámbito galego e estatal.  
 

Destacar que a declaración dun Parque Natural depende do órgano autonómico con competencias, 
encargado da elaboración, aprobación e dotación económica,  pero isto acontece con tódolos 
espazos protexidos incluídos na Rede Galega de espazos naturais (artigo 41 da lei galega de 
conservación da natureza). Pero a principal diferenza,  en beneficio do papel e representatividade 
que pode ter o Concello de Ribadeo, é que a figura do Parque Natural ofrece a vantaxe de posuír un 
Órgano de Xestión propio ( os da Rede natura 2000 dependen directamente da Xunta de Galiza, ver 
41.1 e 41.2), coa designación dun Director do espazo presente na xestión diaria, así coma unha 
Xunta Consultiva (ver artigo 42) composta, ademais dos órganos competentes en materia de medio 
ambiente da Xunta de Galiza, polos municipios, propietarios, entidades sociais e institucionais, que 
coma órgano colexiado e con carácter asesor colaborará na xestión do devandito Parque. Acadar o 
bo funcionamento e diálogo nestas Xuntas Consultivas así coma co Órgano de Xestión debe ser unha 
das primeiras aspiracións, no caso de optar ao Parque Natural, a esixir por parte da corporación 
municipal para poder así quedar, entre outras, ben representada a vontade do Concello. 
 

SEGUNDO. A Praia de As Catedrais continuamente é citada por diversas entidades de recoñecida 
repercusión internacional. Recentemente a súa paisaxe foi gabada dobremente por diferentes 
organismos que son un referente no ámbito das actividades de viaxes e turismo, unha en turismo 
mundial, e outra na conservación da natureza en Europa. 

 
O portal de viaxe tripadvisor.es, que xestiona a web de viaxes máis grande do mundo, convoca 
tódolos anos os premios TRAVELLERS´CHOICE, nos que millóns de viaxeiros votan polas mellores 
praias do mundo. Nos TRAVELLERS´CHOICE 2013, a praia de As Catedrais foi votada como a sexta 
mellor praia do mundo, e a primeira a nivel estatal.  
 
Polas mesmas datas tivo lugar a distinguida visita da Directora da Natureza, Biodiversidade e Usos 
da Terra da Comisaría de Medio Ambiente da Unión Europea, a señora Pia Bucella, nunha visita 
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técnica sobre o estado deste espazo Rede Natura 2000, e que destacou coma un dos máis fermosos 
dos que tiña visitado. 
 
Estes recoñecementos volven recordarnos o valioso patrimonio co que conta o Concello de Ribadeo, 
que é tamén de tódolos galegos, e da responsabilidade coma veciños deste municipio de facer todo 
o posible para preservalo para ás xeracións futuras.  
 
Ao acubillo destas dúas motivadoras novas preséntasenos, unha vez máis, unha importante 
oportunidade, da que moi poucas localidades europeas teñen a fortuna de beneficiarse, e entre 
todos temos que ser quen de aproveitar. 
 
 
TERCEIRO. Levamos tempo debatendo e dialogando a cuestión da xestión e planificación do 
entorno de As Catedrais, da súa problemática de conservación, da maneira na que canalizar a 
afluencia de miles de visitantes, e como compatibilizar en beneficio de todos e do espazo o 
aproveitamento sostible deste patrimonio. 
 
E podemos dicir que as visións achegadas por todos, por nós, os representantes dos veciños de 
Ribadeo, conflúen máis no consenso dunha acción de solución que nas posibles deiferenzas 
amosadas. 
 
Podemos dar un novo paso e avanzar na solución da xestión de As Catedrais, sabedores que 
estamos na mirada atenta de moitos que agardan que actuemos (na medida das nosas posibilidades 
e competencias) na procura de propostas de solución á altura do valor patrimonial e baixo o 
sentido da responsabilidade que temos para os veciños de Ribadeo e do país galego, co obxecto de 
preservar a riqueza da Praia de As catedrais. 
 
CUARTO. Diagnóstico das propostas de actuación de conservación e posta en valor da praia de As 
Catedrais: 
 
Analizadas as distintas sensibilidades expresadas polas organizacións políticas locais, sobre o 
estado e situación da conservación e promoción da Praia das Catedrais, obsérvase que existe un 
consenso de abordar unha solución para este espazo, destacando que as principais actuacións 
defendidas por cada parte resultan moi coincidentes.  

 
4.1 A demanda dun Plan: 

Un dos puntos coincidentes de maior relevancia é a petición dun documento que asente as bases de 
planificación para conservación, usos, e promoción dos valores das Catedrais. Tamén na petición de 
crear un órgano específico centrado na xestión deste lugar, e que a súa vez pode ser aproveitado 
para dinamizar ou fortalecer o conxunto de figuras de protección presentes (Reserva da Biosfera, 
Zepa, Monumento Natural, etc). 

 

4.2 Posta en valor dos recursos patrimoniais de Ribadeo baixo o paraguas da marca “As Catedrais, 
Augasantas”:  

Coincídese na necesidade de integrar outros elementos patrimoniais, do tipo ambiental, etnográfico 
e cultural, que doten ao que se pode denominar como marca “Praia de As Catedrais, Augasantas” 
dunha maior proxección, se cabe aínda, tanto do propio espazo coma do resto, e que configuran no 
seu conxunto un potente reclamo turístico que de ser axeitadamente promovido resultará clave 
para consolidar unha estratexia ambiental e socioeconómica para o espazo de As Catedrais. 
 
4.3 Dotación de instalacións para a centralización e divulgación deste patrimonio: 

Compártese tamén a idea de que ditos recursos e o seu aproveitamento poderían ficar centralizados 
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nunha rede coordinada de instalacións, cun centro de referencia centrado nunha temática principal 
e xenérica (ambiental e cultural), así como contar co apoio de varias instalacións no que tratar 
cuestións temáticas específicas (ambiental, etnográfico, etc), e sempre aproveitando e/ou 
reorientado o uso de instalacións existentes. 
 
 
4.4 Algunhas medidas e solucións específicas propostas: 

Moitas das opinións achegadas falan da necesidade de incorporar medidas de xestión e usos 
concretos, á vista da experiencia que se ten da problemática que rodea á praia, como son os casos 
concretos dos aparcamentos, saneamento das augas fecais, ou da dotación de equipamentos e 
mobiliario “brando”, ou as preocupacións de propietarios.  
 
4.5 Cumprir coas disposicións normativas: 
Aspectos todos estes que só poderán ser resoltos dunha maneira satisfactoria en base á execución 
de medidas de planificación, que coma non pode ser doutra maneira terán que estar amparadas 
naqueles instrumentos normativos vixentes e de obrigado cumprimento, recordando que nestes 
momentos o propio espazo figura declarado coma espazo natural protexido baixo varias figuras e, 
polo tanto, suxeito a normas de protección e xestión do solo e da súa natureza. 
 
 
4.6 Apoiarse na partipación pública: 

Calquera actuación na toma dunha decisión e solución para As Catedrais debe ser tamén sensible á 
participación cidadán, defendéndose o interese público da defensa deste patrimonio, pero tamén 
sabendo atender os intereses de particulares (basicamente propietarios) para que tamén sexan 
atendidas e resoltas na futura planificación as súas preocupacións, ofrecéndolles as solucións 
técnicas idóneas que garantan o fin principal que é dotar a este entorno da protección máxima 
efectiva e a maneira de ser recompensado os esforzos particulares. 

 
Pero este diálogo e participación precisa do consenso das agrupacións da corporación municipal en 
promover unha estratexía de usos e xestión para dito espazo. 
 
Acadados tódolos apoios tocará trasladar ás administracións implicadas que activen os 
procedementos precisos para que permitan preservar o patrimonio de As Catedrais.  
 
 
QUINTO. Da posibilidade de Declaración dun Parque Natural coma solución da ordenación e 
xestión do espazo: 

 
Tódolas forzas políticas da corporación municipal teñen claro que o espazo debe contar cunha 
planificación de conservación e xestión do recurso, e da súa promoción turística. 
 
Pois ben, os dous instrumentos normativos vixentes na actualidade que mellor recollen este sentir 
son precisamente os dous que se empregan nos procedementos de declaración dos Parques 
Naturais: o PORNA e o PRUX. 
 
Debe considerarse ademais que a franxa marítimo terrestre de varios km., que inclúe As Catedrais, 
conta con protección por ser un espazo Rede Natura 2000 e, polo tanto, xa sometido a normas 
específicas de ordenación e usos do solo. 
  
A creación dun Parque Natural pasa por ser unha opción ambiciosa pero, se temos en conta as 
peculiaridades anterioremente citadas e a enorme proxección deste lugar, pode constituir un claro 
factor de reclamo turístico creando unha marca de potente poder de atracción, así coma unha figura 
de protección adecuada para os valores a protexer. 
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A consecución desta figura pode situar dito Parque Natural nun referente europeo na protección e 
proxección dun área natural en bases as súas características xeomorfolóxicas e mariñas, que pode 
fortalecerse aínda máis co tandém que podería constituír co outro Parque Natural costeiro galego, o 
que promociona e conserva outro elemento xeomorfolóxico destacable, as dunas de Corrubedo. 

 
SEXTO. As obrigas de planificación do Monumento Natural que non chegan trasncorridos 8 anos 
dende a súa declaración: 
 
Cómpre que de maneira inmediata sexan activadas por parte dos organismos públicos con 
competencias as medidas de conservación previstas para a figura do Monumento Natural de a praia 
das Catedrais no ano 2005 (Decreto 11/2005, de 20 de xaneiro, DOG num. 24, de 4 de febreiro de 
2005).  
 
Cabe destacar as implicacións que se desprenden da declaración baixo a figura do Monumento, en 
virtude do disposto na Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza: 
 
- Así o apartado 2 do artigo 13 refírese a que “nos monumentos naturais só se admitirán os usos ou 
actividades que non poñan en perigo a conservación dos valores que motivaron a súa declaración”. 
 
- O artigo 31, referido aos instrumentos de planificación para os espazos naturais protexidos, indica 
no seu apartado 2, que para os Parques naturais e as Reservas Naturais requiriráse con carácter 
previo a aprobación dun plan de ordenación dos recursos naturais, cuxa xestión levarase a cabo 
mediante plans rectores de uso e xestión. 
 
- Sen embargo a previsión normativa, neste sentido, para os Monumentos Naturais figura no seu 
apartado 3, indicándose que “nas demáis categorías será necesaria ao menos a aprobación de plans 
de conservación, nun prazo non superior a dos anos”. 
 
No caso do Monumento Natural de As Catedrais, nas previsións mínimas de planificación xa debería 
de contar cun plan de conservación dende febreiro de 2007. Transcorridos máis de 8 anos dende a 
súa declaración incomprensiblemente dito espazo continúa desprovisto de protección conforme á 
principal lei de conservación da natureza coa que conta Galiza. 
 
 
SÉTIMO. A necesidade de iniciar medidas provisionais de protección. 
 
Mentres ten lugar un proceso de consulta e participación para a elaboración dunha posible 
proposta de Parque Natural, resulta necesario establecer un programa provisional de actuacións 
que permita preservar no mellor estado posible o entorno de As Catedrais, á vez que se van 
apañando máis apoios e recoñecementos. 
 
A máis inmediata resulta activar as implicacións derivadas da Declaración de Monumento Natural. 
Tal é como se recolle no apartado anterior, é á vista da recurrencia da problemática de ordenación e 
xestión de As Catedrais, cunha masiva afluencia de turismo que no verán de 2013 volveu dar 
mostras de sobrepasar a carga asumible que o lugar pode soportar, resulta fundamental que o 
Monumento Natural conte para o verán do ano 2014 do tan necesario instrumento de planificación. 
 
Entre as medidas que se deverían activar, cabe establecer unhas actuacións de mellora e atención 
para os próximos meses, centrado nos problemas que todos coñecemos: aparcadoiros, saneamento 
de augas fecais, control procesos erosivos, reducción feísmo, etc. 
 
Ademais poden resultar importantes iniciar actuacións paralelas aos procesos de planificación e de 
participación cos que incorporar máis elementos de reforzo para a conservación e proxección do 
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espazo. Entre elas: 
Promocionar a imaxe do espazo internacionalmente, aproveitando o momento de recoñecementos 
que chegan de fóra, e que poden pasar por diferentes medidas que xa teñen posto outros espazos 
litorais con cantís singulares, tales como: 
 

- Rexistrarse na Rede Europea de Xeoparques. 
- Colaboración turística con outras localidades internacionais cun patrimonio semellante. 
- Participar na designación anual para incluir As Catedrais na lista das Sete maravillas 

naturais de Europa 
- Aproveitar as medidas de financiamento existentes en convocatorias da Unión Europea. 
- Outras. 
- As actuacións a nivel galego poden pasar pola solicitude á Xunta de Galicia para elaborar 

con carácter de inmediatez o Catálogo da protección da paisaxe de As Catedrais.  
- Ou solicitar de Turgalicia a inclusión desta zona, e en particular a súa ZEPA, na oferta de 

turismo ornitolóxico que vén anunciando para outros espazos galegos. 
- Ou promocionar o fomento da agricultura e gandería ecolóxica nas terras incluidas dentro 

do espazo Rede Natura 2000 e do futuro Parque Natural. 
 
 

OITAVO. Análise das distintas posturas amosadas polos grupos da corporación e grado de 
consenso. 
 

8.1. Exposición argumentos sobre a necesaria planificación: 

 
Unha das idea forza na que todos coinciden é dotar do espazo de As Catedrais dunha planificación 
no ordenamento, para conservar e aproveitar turístico, ofrecendo semellantes formulacións: 
 
- “Plan de acción” (Grupo Municipal BNG): “con medidas de diferente tipo” para o “Control e 
atención á protección medioambiental do entorno”, a “educación e sensibilización 
medioambiental”, a “atención e información turística e oferta de produtos e de actividades 
destinados ao turismo”, incluíndo “un plan reitor de uso e xestión” que “contemple un plan de uso 
público que permita compatibilizar as distintas funcións presentes no espazo: conservación, 
turístico, deportivo, recreativo”. 
- “Plan de Ordenación e Promoción dos Recursos Turísticos Medio Ambientais” (Grupo Municipal 
PP): a efectos de “que garanta a conservación do medio natural co aproveitamento sostible dos 
recursos naturais”. 
- “Plan estratéxico para uso e xestión da praia de As Catedrais”(Grupo Municipal PP): 
argumentándose que é “mellor facer un plan de uso e estudalo, para que de aí saia o que se adopte”, 
entendéndose do explicado que do outro modo a improvisación das actuacións, aínda que poidan 
ser por ben, poidan ter no futuro consecuencias non desexadas e en contra do pretendido. 
- “Plan de protección e promoción”, mencionado na argumentación do PSdG no que se laia da súa 
inexistencia e das veces que se ten falado del. 
- Nas últimas conversas e diálogo mantido o Grupo Municipal do PP rescata o argumento do 
Monumento Natural co que xa conta a praia de As Catedrais coma a figura idónea a impulsar para 
esta área, destacando que dita distinción é a mellor acaída para os intereses do lugar e de Ribadeo, 
incluso máis apropiada que unha posible declaración coma Parque Natural. Apostan que debe ser 
baixo esta figura dende onde se articulen e activen as medidas de planificación. 
- Neste sentido dende o BNG amósanse as dúbidas no referido a que o Monumento sexa suficiente, 
expresando que xa van 8 anos dende que o lugar foi distinguido coma tal, 6 anos agardando por un 
instrumento de planificación obrigatorio que nunca se aprobou, co que se reflexa a debilidade da 
figura. Do mesmo xeito considera que o alcance das implicacións derivadas do que supón un 
Monumento Natural está moi lonxe de satisfacer as necesidades dunha correcta integración entre 
obxetivos de protección e conservación do lugar e o grande fluxo de visitantes que recibe As 
Catedrais. Indicando ademais que a costa de Ribadeo contén un medio natural susceptible de 
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incorporarse ao atractivo de As Catedrais. Que neste sentido defenden polo tanto a idoniedade do 
Parque Natural fronte a experiencia dos 8 anos do Monumento, do que a Xunta de Galiza pouco ou 
ningún interese ten mostrado. 
 
Vistas as formulacións defendidas que reclaman unha planificación de xestión e usos do patrimonio 
natural e promoción turística indicar que as figuras normativas na que mellor quedaría recollida 
dita tendencia, a máis próxima ou coas maiores similitudes, (normativa ambiental estatal e 
autonómica), son: 

 
a)  PLAN DE ORDENACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS:  En base a Lei 42/2007, de 13 de decembro, 
do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, que expón entre os seus artigos do 15 ao 23 a 
regulación dos plans de ordenación dos recursos naturais (PORNA) en canto a súa planificación, 
alcance e contido. 
 
Os PORNA concíbense normativamente coma un instrumento específico na ordenación do territorio 
para delimitar, tipificar, integrar na rede e determinación da súa relación co resto do territorio, dos 
sistemas que integran o patrimonio e os recursos naturais dun determinado ámbito espacial.  
 
Este instrumento ten por obxectivo identificar e xeoreferenciar o espazo cos seus elementos 
patrimoniais naturais significativos, e a súa relación co resto do territorio. Definir e sinalar o seu 
estado de conservación en atención a compoñentes naturais, da biodiversidade, xeodiversidade, e 
dos procesos ecolóxicos e xeolóxicos no ámbito territorial de que se trate.  
 
Con eles identifícase a capacidade e intensidade de uso dese patrimonio, e para determinar as 
alternativas de xestión e as limitacións que deben establecerse á vista do seu estado de 
conservación. 

 
Dende esta figura formúlanse os criterios orientadores das políticas sectoriais e ordenadoras das 
actividades económicas e sociais, públicas e privadas, para que sexan compatibles coas esixencias 
contidas na presente lei. Sinálanse os réximes de protección, ao obxecto de manter, mellorar ou 
restaurar ditos espazos, a súa funcionalidade e conectividade, e permiten prever e promover a 
aplicación de medidas de conservación e restauración dos recursos naturais e dos compoñentes da 
biodiversidade e xeodiversidade que o precisen. 
 
Ademais este instrumento determinará as limitacións xerais e específicas que respecto dos usos e 
actividades deban de establecerse en función da conservación dos seus compoñentes patrimoniais, 
así coma o establecemento dos criterios de referencia orientados na formulación e execución das 
diversas políticas sectoriais que inciden no ámbito territorial de aplicación do Plan, para que sexan 
compatibles cos obxectivos de ordenación.  
 
Ademais deberán incluír unha memoria económica acerca dos custes financeiros necesarios para 
aplicación das medidas establecidas. 
 
b)   PLAN REITOR DE USO E XESTIÓN: En base Lei 9/2001 de Conservación da Natureza de Galiza, 
afonda máis na figura dos plans de ordenación e xestión dos espazos naturais protexidos incluíndo, 
ademais da definición do propio PORNA (semellante á estatal), as medidas de planificación 
específicas, a súa previsión de execución e de financiamento, baixo o instrumento chamado Plan 
Reitor de Uso e Xestión (PRUX) 
 
O PRUX convértese nun instrumento imprescindible de determinación de medidas para espazos 
patrimoniais sensibles e necesitados de protección efectiva, caso que nos ocupa coa Praia de As 
Catedrais, xunto co diagnóstico efectuado polo PORNA. Ámbolos dous dotados cun carácter 
obrigatorio de cumprimento e da que o resto de normativa de planificación vixente para ese espazo 
deberá adaptarse. 
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Así o PRUX, coma ferramenta legal, ten por obxecto establecer as directrices emanadas do plan de 
ordenación e establecer as previsións de actuacións da administración no seu ámbito de aplicación, 
e en particular a investigación, o uso público e maila conservación, protección e mellora dos valores 
ambientais. A lei fixa que ditos plans prevalecerán sobre o planeamento urbanístico e a ordenación 
do territorio. 
  
Recordar que os PRUX teñen a finalidade de incluír a zonificación dos usos de acordo co establecido 
no plan de ordenación, e coa delimitación das áreas de diferentes usos. Incluíndo normas xerais de 
xestión, regulación de usos e actividades, as relativas ao uso público, e o programa económico 
financeiro. 

 
Na actualidade en virtude da consideración legal de protección do espazo de a praia de As 
Catedrais, dito espazo debería contar, polo menos con algún dos seguintes instrumentos de xestión: 
-    Espazo Rede Natura 2000: Sendo de aplicación o disposto no precepto 6.1 da Directiva 
92/43/CEE do Consello, de 21 maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da 
fauna e flora silvestres. Dito artigo refírese a que para estes espazos deberanse fixar as medidas de 
conservación necesarias que implicarán, no seu caso, axeitados plans de xestión, específicos aos 
lugares ou integrados noutros plans de desenvolvemento. 
-    Monumento Natural e Zona de Especial Protección dos Valores Naturais, segundo o disposto na 
Lei 9/2001, de 21 agosto, de Conservación da Natureza, regulado no artigo 13 e 16 
respectivamente. Segundo esta clasificación, en virtude do artigo 31.3, será necesaria polo menos a 
aprobación de plans de conservación, nun prazo non superior a dous anos. Prazo evidentemente 
máis que caducado. 
-    Reserva da Biosfera, ao abeiro da Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da 
Biodiversidade. 
 
Valorase que a remisión a un Plan de Conservación para este espazo, e tendo en conta as 
particularidades do lugar, fraxilidade, repercusión mediática e alto grado de uso e afluencia 
turístico, tanto as figuras de protección actuais como as previsións de conservación resulta 
claramente insuficiente como para garantir unha satisfactoria protección e aproveitamento de 
tódalas potencialidades que ofrece As Catedrais. 
 
Observadas todas as cuestións anteriores enténdese que a figura de protección máis axeitada é a 
contemplada, pola Lei de conservación da natureza de Galicia, coma Parque Natural, xa que os 
documentos que lle dan forma a esta figura de protección, os citados PORNA e PRUX, son o que 
están a solicitar con distintas palabras os grupos da corporación municipal. 
 
Un Parque Natural, con respecto á protección conferida pola Rede Natura, supón elevar o grado de 
protección e xestión dos usos, pero sen ser necesariamente moito máis restritivo que as que se 
poidan establecer en Rede Natura 2000. É máis, dado que se eleva o lugar a unha categoría de 
protección de maior repercusión mediática para a promoción turística, a declaración como tal pode 
beneficiar moi considerablemente que de ser tratado só coma espazo Natura 2000. 
 
No tocante a se o entorno da praia de As Catedrais reúne as características esixibles para ser 
distinguido baixo a figura de Parque Natural, a cuestión ten que resolverse sen dúbida algunha dun 
xeito favorable. O patrimonio xeomorfolóxico coa que conta o espazo, en combinación coa seu alto 
grado de calidade paisaxística, fai deste entorno un espazo natural de valor incuestionable, á altura 
dos mellores espazos europeos con estruturas xeomorfolóxicas singulares do tipo de As Catedrais 
(verase máis adiante). Completan o espazo hábitats de interese prioritario e hábitats de interese 
comunitario, tanto de fondos mariños de litoral, como os presentes nos cantís e matogueiras, todos 
eles recoñecidos pola Rede Natura 2000, pero que dada a excepcionalidade turística coa que conta 
o lugar precisan de medidas máis completas de xestión e de financiamento para a súa conservación, 
e que precisamente pode atopar na figura legal do Parque Natural a súa solución idónea de 
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preservación. 
 
Cabe lembrar que un dos principios inspiradores da Lei 42/2007, de 13 de decembro, do 
Patrimonio Natural e da Biodiversidade, é a “conservación e preservación da variedade, 
singularidade e beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade xeolóxica e da paisaxe”, e que a 
propia lei refírese á “diversidade xeolóxica, incluídas as súas formacións xeomorfolóxicas” como 
atributos para constituír un Parque. Do mesmo xeito que na Lei 9/2001, de 21 de agosto, de 
Conservación da Natureza, tamén define que entre os elementos que poden constituír un Parque 
figura a representatividade e singularidade, non so da flora, fauna, ou ecosistemas, senón tamén o 
das formacións xeomorfolóxicas, e cuxa conservación merecen unha “atención preferente”. 
 
E a situación da praia de As Catedrais, co seu conxunto incuestionable de atributos patrimoniais, a 
súa problemática asociada de conservación polo impacto do turismo non controlado, e que incluso 
ten coma outra consecuencia negativa unha importante perdida de ingresos económico, non 
cuantificada económicamente, ante a falta de criterios de usos e xestión protocolarizados, merece 
pois con urxencia de dita atención preferente. 
 
8.2 Da creación dun órgano de xestión. 
 
A segunda idea forza a destacar é o da necesidade de dispor dun órgano de xestión do espazo de As 
Catedrais, ou incluso ampliado ao resto de recursos vinculados. 
 
Así por exemplo dende o grupo do goberno refírense á necesidade de crear un organismo específico 
de xestión, que atenda as necesidades e desenvolva as potencialidades da área de As Catedrais. 
 
Dende o grupo do PP, ínstase a unha medida semellante, pero neste caso dende a figura de 
protección que outorga a Reserva da Biosfera, ampliando polo tanto o ámbito de acción territorial, 
máis igualmente propoñendo a necesidade de creación dun “órgano xestor da reserva da  Biosfera” 
na que estiveran debidamente representados os Concellos. 
 
Sobre esta base citar o recollido na Lei galega de conservación da natureza (Lei9/2001), no seu 
artigo 42, relativo aos órganos de xunta consultiva para espazos naturais, que serven para 
colaborar na xestión dos espazos naturais protexidos e canalizar a participación dos propietarios e 
os intereses sociais e económicos afectados, e que se constituirán para cada parque natural ou 
reserva declarada, coma órgano colexiado de carácter asesor. 
 
Dito órgano ficaría representado entre outros polos municipios onde se localiza o parque natural 
protexido, os propietarios dos terreos incluídos no espazo natural protexido, e as persoas ou 
entidades que representen intereses sociais, institucionais ou económicos relevantes implicados, ou 
entidades cuxos obxectivos fundamentais coincidan coa finalidade do espazo natural protexido. 
 
8.3 Das sinerxías con outros recursos e rede de centros. 
 
Referido ás posturas formuladas na necesidade de que a Praia das Catedrais figure acompañado na 
súa promoción do resto de recursos patrimoniais cos que conta Ribadeo, para así no seu conxunto 
fortalecer as potencialidades municipais da comarca. Destácase tamén que ademais se contaría coa 
disposición de diferentes edificios dende os que poder canalizar a atracción e proxección turística 
dos devanditos recursos. 
 
Cítanse varias distincións, e abordadas dende diferentes intereses pero todos no ámbito da 
promoción turística: 
 
Así o grupo de goberno ademais de referirse a propia praia de As Catedrais, tamén destaca as 
oportunidades: 
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- Do propio LIC de As Catedrais, que representa un entorno xeográfico máis amplo que o que se 
circunscribe á praia, pola que se protexe unha franxa costeira cunha superficie de 297 Ha. 
 
- Do Monumento Natural que se solapa co LIC, na parte das Catedrais, e polo que se pretende 
destacar a xeomorfoloxía e e paisaxe singular que caracteriza e distingue o espazo, mencionándose 
que xa no pasado figuraba coma Punto de Interese Xeolóxico Nacional. 
 
Neste sentido o grupo municipal do PP, manifesta que a riqueza patrimonial da Praia de As 
Catedrais e completada co seu entorno natural inmediato, indicando que están “totalmente de 
acordo na importancia do recurso de As Catedrais,...., no feito de vincular o recurso ao resto de 
recursos do concello”, enumerando a presenza dos seguintes elementos de interese dos que se 
podería beneficiar cara o turismo o Concello de Ribadeo: 
 
- Da Zona Especial Conservación das Aves da Ría de Ribadeo, ZEPA, de importancia a Nivel Europeo. 
Que a súa vez constitúe un Humidal Internacional ao amparo do Convenio Ramsar. 
 
- Da Reserva da Biosfera Eo, Oscos e Terras de Burón (Competencias Estatal, Xunta de Galiza, 
Goberno de Asturies), que inclúe a ría e a praia mencionadas. 
 
O PSdG-PSOE maniféstase no mesmo sentido, indicando que resulta “decisivo vencellar As 
Catedrais ao resto do concello, co obxecto de rendabilizar o recurso”, ofrecéndose “ampla 
información sobre a propia praia e as súas características xeomorfolóxicas, as mareas, a costa de 
Ribadeo e os seus lugares como os numerosos castros costeiros, Rinlo, etc.” 
 
Con relación á dotación de puntos de información e divulgación dos valores do entorno, o goberno 
municipal manifesta que “non existe un servizo de información turística”, salvo o que a Deputación 
Provincial sufraga eventualmente, indicando da conveniencia de “manter unha oficina de 
información turística na praia que funcione todos os fins de semana do ano e nos períodos 
vacacionais”, e que “unha ubicación axeitada podería ser o actual aparcadoiro”.  
 
O grupo municipal do PSdG-PSOE expresa neste sentido que “sería procedente instalar nas 
proximidades un local promocional ou centro de interpretación, con ampla información sobre a 
propia praia e as súas características xeomorfolóxicas, as mareas, a costa de Ribadeo e os seus 
lugares como os numerosos castros costeiros, Rinlo, etc”.  
 
Insistindo na necesidade de crear “un contedor ou espazo  informativo, ou centro de 
interpretación....centrado na praia das Catedrais, pero tamén destinado á promoción da zona 
próxima..especialmente da costa ribadense” e “dende un punto de vista xeomorfolóxico, 
arqueolóxico, turístico, histórico, etc”. 
 
Neste ámbito o grupo do PP aínda vai máis alá, propondo varias iniciativas completas e detalladas 
ao respecto. Así insta a solicitar ás distintas administracións públicas, incluíndo ao “Goberno 
Central” para a creación “dun Centro de Recursos Ambientais (CRA), con sede na vella fábrica de 
algas....como centro multidisciplinar que integrará funcións de interpretación da natureza coas de 
formación, información e sensibilización cidadá cos valores medioambientais”. Propondo tamén, 
que dito CRA albergara ademais “a sede permanente da Reserva da Biosfera”, ademais de contar no 
propio entorno da Praia de As Catedrais doutro “Centro de Recepción de Visitantes dende o que, 
durante os períodos vacacionais, ademais de facilitar información (Guías Didácticas, Folletos, 
Pósters, Paneis Informativos,...) relativa tanto aos recursos naturais..coma aos recursos turísticos de 
Ribadeo e Comarca” 

 
 
O establecemento dunha rede que integre a coordinación dos espazos e recursos presentes no 
municipio de Ribadeo pode fortalecer a oferta turística e promoción de alta calidade do Concello. 
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Neste sentido, o aproveitamento da “marca As Catedrais” debe funcionar coma motor de 
dinamizado turístico da comarca, sendo o reclamo por excelencia da comarca, pero que a súa vez 
debe enriquecerse e complementarse co resto de elementos e recursos naturais e culturais cos que 
conta Ribadeo e comarca. 
 
8.4 Algunhas das problemáticas presentadas: 

 
Concordan os diferentes grupos da corporación municipal na relación das principais problemáticas 
que afectan ao entorno da praia. Primeiramente apúntase a unha alta afluencia de visitantes e que 
as infraestructuras existentes non están adaptadas para estas continxencias.  
 
Segundo o BNG isto da lugar a problemas tan diversos coma á “degradación dos pastos próximos 
polo seu uso como aparcadoiros estacionais”, á “degradación e erosión do chan nas proximidades 
dos cantís polo tránsito continuado de persoas”, “xeración dunha grande cantidade de residuos”, 
“de augas residuais”, “risco de emerxencias”, “grande número de solicitudes de atención médica”. 
Expresa que isto supón un alto custe e esforzo económico e persoal para o Concello de Ribadeo para 
prestar o mellor posible servizos a tódolos visitantes. Pero que cada vez son máis os que chegan 
serrando unha situación de difícil sostibilidade.  
 
Incide o BNG que o acceso á praia, os seus aparcadoiros e o transporte público deben ser reforzados 
cada verán, chegando incluso a necesidade de alugar novas áreas de aparcamento provisionais e en 
precario. Que todo o sistema de infraestruturas sanitarias vese superado, con poucas prazas e 
acumulación de fecais que, incluso, provoca verteduras cun consecuente impacto ambiental e 
visual. E que dada a dimensión do problema resulta imposible contar co persoal suficiente para 
prestar unha combinación de servizos axeitada. 
 
Desta análise conclúen, entre outras consideracións, da necesidade de construírse un novo 
aparcadoiro, máis lonxe do areal e do actual, fóra do espazo protexido, podendo destinarse o actual 
ao transporte público ou para outros usos, coma podería ser a acollida da área de vestiarios e 
duchas co respectivo sistema de depuración. Refírese a necesidade de ordenar os accesos a lugares 
delicados expostos á erosión, coma son determinadas insuas e cantís, adecuando sendas peonís. 
Mellorar o transporte público, os postos de información turística, os servizos de limpeza, ou o 
persoal necesario de atención. 
 
Aborda tamén a posibilidade de que determinados servizos puideran contar cun mecanismo de 
pagamento, por exemplo aparcadoiros, ou uso dos vestiarios e sanitarios, que permitan a 
viabilidade do mantemento de tódalas instalacións ao servizo dos usuarios. Resume a súa postura a 
modo de conclusión de acadar unha solución duradeira que compatibilice a conservación e a 
acollida dos miles de visitantes chegados. 
 
Basicamente o PP municipal coincide na necesidade de solucionar o problema do aparcadoiro, 
apuntando á necesidade de dotar dun espazo situado, cando menos, a uns 500 metros da costa, e 
dende ese punto  habilitar pasos peonís. Apunta tamén á necesidade de mellorar e adecuar os 
accesos á praia de Os Castros e a das Illas. Á  necesidade de dotar dun sendeiro que comunique os 
diversos areais, entre o entorno de As Catedrais, a de Esteiro, coa das Illas e a dos Castros. En todo 
esta contorna a necesidade de restaurar as zonas degradadas pola acción humana. Así coma dispor 
de máis persoal de atención e servizos aos usuarios. Deixa tamén no aire o tema de sopesar a 
restrición de visitas á praia. 
  
No caso do PSdG-PSOE e o representante de UPRI fan fincapé tamén na problemática da 
insuficiencia das prazas de aparcamento, apuntando á necesidade dunha solución que debe pasar 
pola adopción dun plan de uso para o entorno. 
 
Queda patente que o entorno de As Catedrais durante o período estival queda colapsado pola 
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afluencia de visitantes e a falta duns servizos de recepción á altura do volume de persoas chegadas, 
co consecuente impacto e deterioro ambiental do espazo.  
 
Carrexa tamén unha serie de problemas no ordenamento de usos, e da propia seguridade dos 
usuarios. Así coma unha xestión que por falta dunha estratexia de planificación deriva nunha chea 
de medidas curtopracistas e un gasto elevado que non é rendabilizado. 
 
A solución a estes problemas pasan por establecer unha ordenación dos recursos, a determinación 
dunha planificación de usos e xestión meditada, coa súa conseguinte previsión de financiamento e 
procedencia presupostaria. 
 
 
NOVENO. O Acordo Municipal e o traballo de participación pública para demandar da Xunta de 
Galiza iniciar o proceso necesario para a declaración do Parque Natural. 

  

9.1 Un Acordo en pleno Municipal.  

Acadar un acordo municipal, e iniciar tódolos pasos necesarios e xestións oficiais para trasladar ás 
administracións implicadas da necesidade de activar os procedementos necesarios para a 
declaración de As Catedrais e o litoral de Ribadeo coma Parque Natural. e demandas precisas para 
recadar a atención e implicación das administracións con competencias.  

 
9.2. Programa de consulta e participación pública para unha proposta en común: O camiño 
necesario para chegar ao Parque Natural. 
 
Iniciar un traballo de base aberto a tódolos axentes sociais e económicos do Concello de Ribadeo, 
administracións, ás agrupacións da corporación municipal, propietarios e usuarios de As Catedrais, 
e interesados en xeral na conservación e promoción do entorno costeiro deste municipio, para 
promover e reclamar ante os organismos competentes a figura do Parque Natural.  

 
Entre as medidas a promover para tomar conciencia da importancia do Parque Natural de Ribadeo, 
algunhas poden ser: 
 
- Acadar o consenso das agrupacións da corporación municipal en promover unha estratexía de 
usos e xestión, no que se recolla as diferentes achegas, algunhas das cales xa se teñen producido. 
Entre elas: 
 

A elaboración dun documento de traballo técnico, no que se incorporen os obxectivos que 
se pretenden acadar co Parque Natural, e a previsión das necesarias fases para desenvolver 
dito obxectivo. 
 
Unha comisión municipal podería ser a encargada de iniciar dito traballo. 
 
Nesta fase desenvolveríanse consultas a técnicos, Universidades, e as administracións 
implicadas, para achega e intercambio de propostas sobre o Parque Natural. 

 
- Inicio do proceso participación pública: 

 
No que se presentarían os obxectivos do proceso de participación, e un documento base 
inicial de traballo coas diferentes alternativas de Parque Natural, para analizar propostas e 
problemática da non acción, e o beneficio/impacto socioeconómico. Proporíase unha 
acción programada para debate e elaboración dun plan consensuado con tódolos sectores 
sociais, e presentación dos proceso de participación. 
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Constitución das mesas sectoriais: Para denbate e participación. Con representación dos 
veciños, propietarios, colectivos de hosteleiros, do sector servizos, gandeiros, institucións, 
asociacións, investigadores, nas que se puideran presentar as súas opinións e suxestións. 

 
- Publicidade e ou divulgación dos resultados das mesas sectoriais: Cuxa finalidade será 

transmitir a todos os participantes unha visión de conxunto das contribucións de cada un 
dos sectores e divulgalas ao conxunto da sociedade. 

 
- Proposta final: As contribucións incorporadas ao documento presentaríanse nunha 

reunión final de posta en común de conclusións debate e presentación final. Ditas 
propostas remetiríanse á Xunta de Galiza a efectos de respaldar o Acordo Municipal 
conforme se demanda de dita administración axilice as actuacións necesarias para a 
declaración do espazo coma Parque Natural. 

 
 
DÉCIMO. Adopción de medidas provisionais. 

 
10.1 Actuacións provisionais: 
Establecer un programa provisional de actuacións que permita preservar no mellor estado posible 
o entorno de As catedrais, cun horizonte de traballo fizado na temporada veraniega de 2014. 
Facendo unha previsión das áreas de aparcamento, zonas de uso, ordenación accesos, puntos de 
información, etc. 
 
10.2 Demandar da Xunta a aprobación do instrumento de planificación correspondente aos 
Monumentos Naturais: 

Aprobar de maneira inmediata o instrumento de planificación derivado da designación do 
Monumento Natural. 

 
10.3. Promover a incorporación do espazo na Rede XeoParques: 
A súa vez aproveitar o feito de que a Praia de As Catedrais, ademais de Monumento Natural, figura 
declarado coma Punto de Interese Xeolóxico polo Instituto Xeolóxico e Mineiro de España (LU/0-25 
Rasa costeira de Ribadeo), para activar, de maneira paralela e complementaria ao resto de 
iniciativas que se desenvolvan, a incorporación deste espazo na Rede Europea de Xeoparques, 
figura cun carácter voluntario pero con importante repercusión.  
 
Permitirá achegarnos aos modelos de xestión de conservación e promoción turística de espazos de 
litoral con cantís singulares, coñecer as súas experiencias, beneficiarnos da rede de asesoramento 
técnico cos que contan, e establecer sinerxías de colaboración e promoción conxunta deste 
patrimonio. 
 
10.4 Procura de socios europeos para a promoción turística conxunta:  
 
Iniciar contactos con outras localidades internacionais que comparten un patrimonio singular 
semellante, analizando cos seus axentes sociais e os seus técnicos de conservación e de turismo 
posibles propostas de actuación nun marco de colaboración europea. 
 
Ou por exemplo, participar no concurso internacional denominado “as sete maravillas naturais 
europeas”, e optar asi a formar parte desta selecto clube de lugares distinguidos.Ver:  
http://sevennaturalwonders.org/category/europe/ 
 
Este ano, os cantís de Cliffs of Moher, en Irlanda, os de Blue Grotto, na Illa de Capri en Italia, e os de 
White Cliffs of Dover, en Inglaterra, participan nas votacións finais para entrar nesta selecta e 

http://sevennaturalwonders.org/category/europe/


Página 39 de 57 

 

distinguida lista. 
 
10.5 Aproveitar axudas de financiamento europeo.  

 
A UE conta con instrumentos de financiamento para desenvolver iniciativas e proxectos de xestión 
para a conservación e promoción turística de lugares como a praia de As Catedrais. 

 

Un exemplo disto son as axudas do programa LIFE, o único instrumento financeiro da Unión 
Europea dedicado, de forma exclusiva, ao medio ambiente. O seu obxectivo xeral é contribuir á 
aplicación, actualización e desenvolvemento da política comunitaria de medio ambiente e da 
lexislación de medio ambiente. 

 

Outros lugares europeos xa teñen desenvolto actuacións de ordenación para a conservación e 
turismo en zonas costeiras baixo este programa de financiamento. Un destes exemplos témolo na 
comarca de Burren en Irlanda, outra vez cos xa citados Cantís de Moher, beneficiados polos LIFE do 
ano 2011. 

 

A problemática de ordenación de usos e xestión das Catedrais, cun número  de visitantes que satura 
a capacidade de acollida de turistas, e impide a axeitada xestión do fluxo turístico, orixinando un 
importante impacto ambiental e poñendo en risco o espazo, quedando perfectamente incardinado 
coma un problema de “medio ambiente urbano”, nun espazo Rede Natura 2000, que precisa do 
estudo e experimentación de modelos de xestión sostibles e demostrativos para estas áreas. 

 

Resultaría recomendable dirixirse á Dirección Xeral da Natureza, Biodiversidade e Usos da Terra da 
Comisión Europea, cuxa directora Pia Bucella estivo presente recentemente na visita técnica 
realizada a Ribadeo e a Praia de As Catedrais, e consultar das posibilidades e interese dun proxecto 
destas características ao abeiro dos fondos Life+2013, e propiciar así unha experiencia ou 
programa piloto demostrativo mediante a colaboración e coperación de localidades de varios 
países da Unión Europea, cun patrimonio e problemática semellante. 

 

Información do programa europeo LIFE+2013 pódese consultar en: 

http://eur_lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0021:0023:ES:PDF 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm 

http://www.magrama.gob.es/es/ayudas-y-subvenciones/otros/programa-life/-que-es-life-
/default.aspx 
 
10.6 Catálogo da Paisaxe: 

Solicitar á Xunta de Galicia, que en virtude da aplicación do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia 
e a Lei 7/2008, de 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, inicie e aprobe o Catálogo da 
protección da paisaxe de As Catedrais, que inclúa as medidas especiais para a conservación 
paisaxistica coherente e integra da Praia de As Catedrais co resto da franxa costeira de Ribadeo. 
 
 
DÉCIMO PRIMEIRO. Sobre un (xeo) Parque Natural nas Catedrais e costa de Ribadeo. 

 
A súa declaración suporía incrementar a oito a rede galega de Parques, que conta con 2 parques 
naturais na provincia de A Coruña, un parque nacional e outro parque natural na provincia de 
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Pontevedra, outros 3 na provincia de Ourense, e ningún na provincia de Lugo. 
 
En aras de acadar un equilibrio territorial autonómico, a provincia de Lugo conta con tres espazos 
naturais merecedores de ser declarados coma Parques Naturais, e as Catedrais pasa por ser un 
deses lugares, sendo ademais un dos espazos naturais galegos que tendo máis valor está exposto a 
un maior risco de deterioro.   
 
11.1 Posible denominación. 
Podería ter o nome (ou variación semellante) de “As Catedrais. Parque Natural Xeomorfolóxico de 
Augasantas”, ou “XeoParque Natural das Catedrais, Augasantas”. 
 
11.2 Finalidade. 
- A conservación e xestión do recurso, xunto a promoción do mesmo mediante o reforzo da marca 
“As Catedrais” como reclamo turístico de calidade. 
- Creación do primeiro xeoparque coa categoría de Parque Natural, e a súa incorporación á Rede 
Europea de Xeoparques. 
- Aproveitar a figura do Parque para potenciar e promocionar outros recursos naturais e culturais, 
caso da  Zona de Especial Protección das Aves da ría de Ribadeo, a Reserva da Biosfera, e a aldea de 
Rinlo. 
 
11.3 Participación. 
-  Implicación das diferentes administracións, nomeadamente a administración do Estado (Costas), 
Autonómica e a Local. 
-  Incorporación dos axentes territoriais socioeconómicos, asociacións. 
-  Particulares implicados. 
 
11.4 Xestión: 
 
- Elaboración previa e inmediata dun Plan de Ordenación dos Recursos Naturais (PORNA), por 
parte da Xunta de Galiza. 
 
- Elaboración do Plan Xestor de Uso e Xestión (PRUX), por parte da Xunta de Galiza. 
 
11.5 Espazo actualmente protexido: 
 
Na actualidade toda a franxa costeira entre a praia de Lóngara ou San Pedro (Barreiros) ate a 
Enseada de Olga de Arnela (Ribadeo) conforma o espazo Rede Natura 2000 denominado As 
Catedrais (código ES112005; información técnica espazo en: 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/ES1120015_tcm7-
153483.pdf) 
 
Dito espazo queda suxeito ás normas de conservación, ordenación e xestión de usos establecidos 
por diferente normativa ambiental (lei de conservación da natureza de Galicia, Directiva europea de 
Habitats, etc). 

 
O Parque Natural quedaría encadrado dentro dos límites do espazo de Rede Natura 2000, 
establecéndose para este unha grado de xestión máis específico e preciso, e funcionando o resto da 
zona protexida como Natura 2000 como área de amortecemento e protección do propio Parque 
Natural. 
 
11.6. Proposta límites do Parque Natural: 
Traballar conxuntamente dende a acción municipal (goberno e oposición) e a participación pública 
no consenso dunha proposta de área mínima necesaria para dotar de coherencia a figura do Parque 
Natural, e que podería pasar por unha das seguintes posibilidades: 
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-Opción recomendable a teor da importancia do litoral de Ribadeo*: Desde o Rego da Malata, As 
Catedrais até a Illa Pancha. 
*Acompáñase plano no ANEXO. 

 

- Opción secundaria: 
Desde o Rego da Malata, As Catedrais até Corno Grande en Rinlo. 
*Acompáñase plano no ANEXO 

 
En ámbolos casos, a parte terrestre quedaría integrada pola franxa de litoral conformada por os 
cantís, e as praderías inmediatas e delimitadas polas primeiras vías ou camiños principais, agás as 
entradas dos corredores fluviais existentes na zona. 
 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Rede Europea e Rede Global de Xeoparques. 
 
Incorporación dos límites propostos para o Parque Natural na Rede Europea de Xeoparques, 
incluso de maneira previa a súa declaración e como paso estratéxico para acadar apoios e 
recoñecementos internacionais para favorecer a implicación das administracións na distinción 
coma Parque Natural. 
 
A Rede Europea de Xeoparques (EGN) é unha asociación voluntaria de territorios que están 
comprometidos cun mesmo método de traballo para promocionar e coidar dos valores naturais e 
culturais do seu entorno e do seu patrimonio, con especial atención ao patrimonio xeolóxico. 
 
A unión a esta Rede pode deparar unha fonte de experiencias, contactos e sinerxías, con outras 
áreas europeas con elementos singulares da categoría das Catedrais, fundamental para o deseño 
dunha ordenación e xestión de calidade esixible a un Parque Natural. 
 
A Carta da Rede Europea de Xeoparques, adoitada o 5 de xullo de 2000 na illa grega de Lesvos, 
recolle os obxectivos xerais da Rede, onde cada territorio que desexe converterse en Xeoparque 
Europeo obrígase a aceptar, entre outros, os seguintes acordos: 
 
-  Ter uns límites ben definidos e de suficiente tamaño para que se dea un verdadeiro 
desenvolvemento económico no mesmo. Dito territorio debe conter puntos de interese xeolóxico de 
relevancia contrastada segundo a súa calidade científica, rareza, valor estético ou valor educativo, 
ademais doutros de interese arqueolóxico, ecolóxico, histórico ou cultural. 
-  Forman unha rede e se benefician de medidas de protección e de xestión. 
-  O Xeoparque Europeo debe ser xestionado por unha estrutura ben definida capaz de facer 
cumprir a protección, as melloras e as políticas de desenvolvemeto sostible dentro do seu 
territorio. 
-  Ter un papel activo no desenvolvemento económico do seu territorio co realce dunha imaxe xeral 
ligada ao patrimonio xeolóxico e o desenvolvemento de turismo responsable e do xeoturismo. 
- Desenvolver, experimentar e mellorar os métodos para preservar o patrimonio xeolóxico. 
 
 
DÉCIMO TERCEIRO. Colaboración e complementariedade internacional. 
 
A figura do Parque Natural debe ser aproveitada coma carta de presentación para activar relacións 
de colaboración a nivel europeo con outros lugares cun recurso patrimonial semellante en aras de 
complementarse na promoción turística, incluso buscando formulacións de intercambios e apoios 
en experiencias, medidas de xestión, o no ofrecemento de paquetes turísticos conxuntos e 
específicos.  
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Neste sentido outro dos beneficios que ofrece a Rede de Xeoparques é a de facilitar a  colaboración 
das empresas locais para promover e apoiar a creación de novos produtos ligados ao patrimonio 
xeolóxico nun espírito de complementariedade cos outros membros europeos da Rede de 
Xeoaparques. 
 
A título orientativo algunhas experiencias e direccións web. nas que se promoven espazos 
xeosingulares noutros territorios europeos: 
 
 
DÉCIMO CUARTO. Posible rede de instalacións ao servizo do Parque Natural 
 
A viabilidade do Parque e dos seus obxectivos pasa por unha axeitada e completa dotación de 
instalacións ao servizo do Parque. 
 
14.1 As oficinas de xestión, centro de recepción do Parque Natural, da Reserva da Biodiversidade e 
da ZEPA: 
 
O actual edificio da antiga fábrica de algas da Enseada de Vilavella reúne unhas características 
idóneas para albergar o centro de recepción e oficinas do Parque Natural de As Catedrais, 
permitindo a súa vez concentrar no entorno do casco urbano de Ribadeo, o centro de xestión e/ou 
divulgación da ZEPA da ría de Ribadeo,  e unha posible sede de referencia da Reserva da Biosfera. 
 
En definitiva, fornecer sobre unha construción xa restaurada os alicerces da xestión de tres figuras 
de protección natural que se complementan, aproveitándose da popularidade do espazo As 
Catedrais coma mellor marca para divulgar turísticamente os valores de toda esta área xeográfica. 

 

14.2 Centro de interpretación xeomorfolóxica e do medio mariño: 
Xa no que pode ser o propio Parque Natural, a antiga cetaria de Rinlo situada na Punta Corveira, 
pode incorporarse nesta rede de apoio de instalacións divulgativas, adaptando as instalacións como 
centro de interpretación xeomorfolóxico, incluso do medio mariño, dotando todo o espazo de 
paneis interpretativos e fotográficos adaptándose os mesmos as cubetas e paredes das cetarias, 
mediante cristaleiras sobre as que camiñar. 
 
Outras das edificacións de menor tamaño presentes no entorno das cetarias ben pode ser 
aproveitada para divulgar o carácter etnográfico e cultural asociado ás propias cetarias e ao 
entorno da vila mariñeira de Rinlo. 
 
A potencialidade destas instalacións como centro de interpretación da xeobiodiversidade e paisaxe 
supoñen unha oportunidade extraordinaria na promoción dos valores  do Parque Natural. 

 
14.3 Casa da Ría: 
Coma centro existente de apoio na divulgación de actividades relacionadas cos espazos protexidos 
de Ribadeo. 

 
14.4 Puntos de Información Turística: 

Equipar a Praia de As Catedrais e Augasantas, así coma a dos Castros, dunha instalación en madeira 
de carácter reversible coma oficina de información turística. 

 
14.5 Observatorio ornitolóxico de Reme. 
O interese ornitolóxico da zona concéntrase principalmente na ría de Ribadeo, unha das 14 Zonas 
de Especial Protección para as Aves de Galicia. 
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A ZEPA da ría de Ribadeo posúe uns valores ornitolóxicos o suficientemente interesantes como 
para formar parte dun dos destinos de turismo ornitolóxico que ofrece TURGALICIA. Dita 
actividade suporía un complemento idóneo para a promoción de As Catedrais e valores de Ribadeo. 

 
14.6 Oficina virtual, mediante un portal web:  
 
Mediante unha páxina web. que teña de entrada a temática do Parque Natural e todo o seu 
conxunto xeomorfolóxico, completado co resto de elementos integrados pola Rede Natura (LIC e 
ZEPA), a Reserva da Biosfera, o patrimonio cultural, e outros.  

 
Unha páxina ben dotada de contidos divulgativos, e de tódolos servizos dos que conta dito espazo e 
o Concello de Ribadeo, buscando a implicación dos sectores produtivos de Ribadeo mediante a 
incorporación dunha central de reservas de hospedería, plataforma de venta on line de produtos 
típicos da zona, etc.  
 
Recomendase visitar algunhas das páxinas web. mencionadas ao longo deste documento. 
 
 
DÉCIMO QUINTO. Actuacións de mellora no entorno da Praia de As Catedrais. 

 

O principal punto crítico que se rexistra no entorno da Praia de As Catedrais é a imposibilidade de 
ordenar os usos en canto a servizos de recepción (aparcamentos, zonas de esparexemento e 
descanso, áreas sanitarias, etc) dos miles de turistas chegados, incluso nunha soa xornada. 
Independentemente que dita cuestión debe ser abordada en base a un pormenorizado  estudo e 
diagnóstico mediante un Plan de Ordenación de Recursos Naturais e o Plan Reitor de Uso e Xestión, 
algunhas das intervencións que se estiman oportunas e urxentes pasan por: 
 
15.1 Retranquear a área de aparcamento, por detrás da estrada, máis alá da zona de influencia dos 
cantís e das súas praderías na medida que se consiga diminuír ao máximo posible os impactos de 
erosión, paisaxístico, contaminación acústica, contaminación atmosférica e do solo.  
 
15.2 Substitución dos elementos do mobiliario da zona de esparexemento e descanso (bancos en 
bloque de pedra…) por outros máis brandos en madeira, sendo estruturas non fixas e con carácter 
de reversibilidade. 
 
15.3 Eliminar edificacións destinadas a vestiarios, as “casetas en pedra”, retranqueando os 
vestiarios á aproximación do edificio existente, e construíndose con materias blandos e revestidos 
en madeira, e integrados dentro dun conxunto rodeado da combinación de pantallas vexetais con 
especies autóctonas e peche de madeira.  
 
15.4 Mellora na integración da escaleira de acceso á praia mediante estrutura máis respectuosos 
cos materiais naturais rochosos deses cantís. 
 
15.5 Dotación dun sendeiro perimetral ao longo dos cantís, cun percorrido dende As Catedrais, 
pasando polo praia de Os Castros, Punta Corveira, e o treito do roteiro das cetarias de Rinlo.  
 
15.6  Pasarelas en madeira: no entorno máis inmediato da entrada da praia de As Catedrais e a 
praia de Os Castros. Posible pasarela de acceso dende áreas de aparcamento. 
 
15.7 Senda natural: Os treitos sobre os cantís, en terra ou herba, en en xabre só para aqueles puntos 
que o necesiten. Aproveitando os camiños e os pasos existentes. 
 
15.8 Peches en madeira: Na zona de cantís en altura, con risco de caídas ou accidentes, dotación de 
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peche rústico integrado, en madeira, acompañado de carteis de perigo, sempre respectando os 
elementos da paisaxe.  
 
15.9 Peches rústicos: Establecemento dunhas normas de integración estética no deseño dos peches 
que delimiten os prados. 
 
15.10 Paneis informativos: Ao longo dos 3 ou 5 km de percorrido segundo a opción escollida de 
límites do Parque Natural, e instalados sempre respectando os elementos da paisaxe.  
 
 

DÉCIMO SEXTO. Restauración de hábitats naturais e fomento da agricultura e gandería ecolóxica 
nas parcelas integradas dentro do Parque. 

 
16.1 Fomento economía rural asociada ao espazo:  

 
O modelo do Parque Natural debe propiciar o potenciado das actividades tradicionais dentro dos 
límites da zona protexida, e incluso nas súas áreas de amortecemento inmediatas (principalmente 
as que están dentro do LIC da Rede Natura), coma unha medida que garanta a conservación e 
pervivencia da integridade paisaxística do lugar e a súa paisaxe rural mariñeira, coas súas praderías 
sobre os cantís, e que na actualidade fican ameazadas ante a forte presión urbanística a que está 
sometida a rasa costeira. 
 
O mantemento de determinadas actividades tradicionais, coma pode ser o caso da gandería vacún, 
ou a produción agrícola e hortícola,  precisa de novos modos de xestión que revitalicen este sector e 
o fagan máis atractivo e interesante na relación produtor consumidor. 
 
Así detéctase que o deseño e promoción de actividades baseadas na produción agrícola e gandeira 
en base a criterios ecolóxicos, coma selo de produción de calidade, constitúe nestes momentos unha 
actividade económica en alza en toda Europa e moi seguida de preto polos mercados. Vincular dito 
tipo de produtos á imaxe do Parque Natural pode reportar xa non só unha actividade económica 
secundaria e ou complementaria, senón unha opción que de ser apoiada e fomentada ao abeiro da 
xestión do Parque constituír explotacións viables economicamente e a súa vez xeradoras dun valor 
ecosistémico e paisaxístico que redunde no mantemento do entorno de As Catedrais.  

 
 
16.2 Restauración biodiversidade:  

 
A restauración de hábitats naturais tamén debe considerarse unha das medidas na recuperación de 
toda a contorna de As Catedrais, co obxecto de frear episodios erosivos que poidan danar os cantís, 
evitar o feísmo do tráfego de visitantes, e favorecer a recuperación de elementos de flora e fauna 
ameazados a nivel local e de fóra.  
 
Neste sentido, a eliminación de especies invasoras dos cantís, a restauración de matogueiras 
atlánticas coma vexetación natural deste tipo de medios e case desaparecidas, ou a intervención na 
recuperación de corredores fluviais e dos seus estratos arbustivos ribeireños, pasan por ser unha 
das numerosas accións necesarias para non só conservar o conxunto de As Catedrais senón tamén 
para recuperar a súa biodiversidade. 
 

DÉCIMO SÉTIMO. En suma, estamos ante unha proposta que afonda nunha urxente necesidade de 
dotar o espazo natural de A praia de As Catedrais dunha protección efectiva, considerando que o 
recoñecemento coma Parque Natural constitúe a figura de protección máis acorde coas 
potencialidades ambientais e eco-turísticas do lugar, unha oportunidade á que moi poucos 
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concellos poderían aspirar, e  acorde cos instrumentos de ordenación e xestión dos que tanto temos 
falado nos últimos tempos e que a súa vez veñen sendo aplicados practicamente en toda Europa 
para espazos de características e problemáticas semellantes. 

A praia de As Catedrais non pode seguir soportando nos próximos anos, o que recorrentemente ven 
acontecendo no pasado recente do lugar, desbordado pola masiva afluencia de turistas, que non 
queremos que deixen de vir, pero que por falta de ordenación e xestión supoñen un grave risco de 
ameaza á natureza do espazo. 

As varias figuras de protección existentes na actualidade, ademais de arrastrar notorios 
incumprimentos da normativa ambiental vixente, non teñen reportado na práctica os resultados de 
protección agardados, e non son capaces de dar resposta ao conxunto de problemáticas suscitadas 
polo turismo, e tampouco as máis idóneas para integralo na dualidade conservación-
desenvolvemento económico. Esta compatibilidade si atopa resposta plena na figura do Parque 
Natural. 

Ademais consideramos que todo o litoral de Ribadeo é recoñecido polos expertos na materia, coma 
un territorio cunha integridade natural e unha coherencia ambiental pouco reproducible na maior 
parte do litoral galego, con case todo o seu fronte carente de presión urbanística. Isto, xunto a 
dotación de determinadas instalacións vencelladas, dun ou doutro modo, co mar de Ribadeo, fan 
que todo o seu conxunto conformen un espazo que reúne as condicións esixibles para un Parque 
Natural, e unha oportunidade única de garantir para as próximas xeracións de Ribadenses e galegos 
coñecela como nos ten chegado a nós. 

 

PARTE DISPOSITIVA 

Por todo isto, solícitase do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte  

 

ACORDO 
 

1. Instar ao Goberno da Xunta de Galiza, a Consellería de Medio Ambiente Territorio e 
Infraestruturas, en virtude da súa potestade administrativa en materia de 
conservación da natureza de Galiza, nomeadamente co capítulo IV Da Declaración de 
Espazos Naturais Protexidos contido na Lei 9/2001, de Conservación da Natureza, 
que no prazo máis inmediato posible de oficio proceda a iniciación da tramitación de 
declaración do conxunto da praia de As Catedrais-Costa de Ribadeo coma Parque 
Natural, baixo o fundamento principal de solucionar, a grave problemática de 
deterioro que todo este conxunto xeomorfolóxico e de elevado interese ambiental e 
turístico soporta,e á vez de ser capaz de compatibilizar a súa conservación cunha 
aposta modélica de turismo sostible e de fundamental importancia económica para a 
Comarca;  

2. E que a súa vez, e sen máis dilación, inicie tamén as actuacións administrativas 
oportunas para que nos próximos presupostos orzamentarios de Galiza 2014 se 
reflictan as partidas económicas necesarias para a consecución deste Parque 
Natural; 

3. E que a efectos preventivos, así coma para tamén poñer fin aos incumprimentos que 
coa normativa vixente se están a dar no espazo natural de As Catedrais e costa de 
Ribadeo en materia de planificación, a Xunta de Galiza aprobe os Decretos polos que 
se dota ao Monumento Natural de As Catedrais, e o Espazo Rede Natura de As 
Catedrais, dos correspondentes instrumentos de planificación que acumulan máis de 
oito anos de retraso. Que ditos plans para a súa conservación poidan xa ser 
aplicables para o verán de 2014. 
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4. Trasladar dito acordo ao conxunto de entidades públicas e privadas, colectivos 
sociais e veciñais, radicadas no Concello, e que gardan intereses co desenvolvemento 
socioeconómico de Ribadeo, para iniciar un proceso aberto de participación pública 
e cidadán en aras de acadar o recoñecemento da nosa Costa coma Parque Natural, e 
coma oportunidade de fortalecer o tecido económico local e da comarca. 

5. Enviar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Conselleiro de Medio Ambiente 
Territorio e Infraestructuras, e grupos parlamentares no Parlamento galego.” 

 

 
2013.11.48.-REVISIÓN DO PLAN DE AXUSTE EN VIGOR DE ACORDO CO 
DISPOSTO NO RDL 8/2013, DE 28 DE XUÑO. 
 
Obra no expedinete a proposta da Alcaldía sobre este asunto. 
 
Por parte do Concelleiro de Economía e Facenda Sr.Castro Reigosa explícase aos 
membros da Corporación que o motivo da urxencia ven dado polo proceso de 
paternidade e vacacións do Sr.Interventor o que ocasionou que non se tivera 
tempo para poder dispoñer da documentación precisa e que debe remitirse ao 
Ministerio 
 
A Corporación, por unanimidade dos seus membros presentes en votación 
ordinaria, acorda declarar a urxencia do presente asunto e pasar ao estudio do 
mesmo. 
 
Toma a palabra, a instancia do Sr.Alcalde, o Interventor municipal que explica que 
o Real Decreto establece unha terceira fase do plan de pago a proveedores, que 
obriga a enviar unha relación certificada de obrigas a unha data determinada e 
cumprir unha serie de requisitos. Explica tamén que o Concello xa pagou certas 
obrigas que tiña, outras formalizáronse e readaptáronse segundo o estado no que 
se atopaban as débedas e o procedemento, etc. indicando que o día 20 se 
comunicou a cifra definitiva. Indica igualmente, polo miúdo o que compre realizar 
agora conforme ao que predica o Real Decreto. 
 
Intervén a continuación o Sr.Alcalde, manifesta que o Plan de axuste aprobado hai 
unhos meses entende que é dabondo explicando como se levou a cabo e o que 
poderá facer o Ministerio. 
 
O Concelleiro do  PSG-PSOE, do Grupo Mixto, Sr.Gutiérrez Fernández manifesta que 
é unha cuestión de tipo técnico. 
 
O Concelleiro Sr.Reymondez Gancedo, de UPRI, no Grupo Mixto dí que está de 
acordo e que xa se manifestou con anterioridade. 
 
A Concelleira Sra. González Loredo, do Grupo Popular, dí que se alegra e que van 
votar a favor. 
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A Corporación, por unanimidade dos membros presentes, en votación ordinaria 
acorda: 
 
1º.-Aprobar a revisión do Plan de Axuste en vixencia, que non supón a adopción de 
medidas adicionais sobre as xa recollidas no mesmo. 
 
2º. Declarar expresamente o compromiso da Entidade Local de adoptar as medidas 
previstas no Plan de axuste para garantir a estabilidade orzamentaria, límites de 
débeda e os parzos de pago a proveedores, por un período coincidente co de 
amortización da operación de endebedamento que se prevé concertar no marco do 
Real Decreto lei 8/2013, de 28 de xuño. 
 
3º. Declarar expresamente o compromiso da Entidade local de adoptar todas as 
medidas indicadas no Plan de axuste. 
 
4º. Declarar expresamente o compromiso da Entidade Local de remitir toda a 
información que o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas considere 
necesaria para o seguimento do cumprimento deste Plan de axuste, así como 
calaquera outra información adicional que se considere precisa para garantir o 
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, os límites de débeda 
pública e as obrigas de pago a proveedores. 
 
5º. Remitir a presente revisión do Plan de axuste, unha vez aprobado polo Pleno, 
antes das 18:00 horas do día 27/09/2013 ao órgano competente do Ministerio de 
Facenda e Administracions Públicas, por vía telemática e con sinatura electrónica. 
 
 
2013.12.49.- CONTROL DOS ÓRGANOS DA CORPORACIÓN (ART. 46.2 DA LEI 
7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DAS BASES DE RÉXIME LOCAL).. 
MOCIÓNS. DACION DE CONTA DE DECRETOS DA ALCALDÍA. ROGOS E 
PREGUNTAS. 
MOCIÓNS: 
1.-DO GRUPO DO BNG SOBRE A REPOSICIÓN DUNHA PRAZA DE MÉDICO NO 
CENTRO DE SAÚDE DE RIBADEO. 
2.- DO GRUPO DO PP RELATIVA Á ATENCIÓN E TRATAMENTO DE PACIENTES 
ONCOLÓXICOS NO HOSPITAL DA COSTA. 
 
 
MOCIÓNS.- 
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1.-DO GRUPO DO BNG SOBRE A REPOSICIÓN DUNHA PRAZA DE MÉDICO NO 
CENTRO DE SAÚDE DE RIBADEO. 
 

O Sr.Alcalde da lectura á Moción que se transcribe: 
 

“MOCIÓN PARA O MANTEMENTO DA OITAVA PRAZA MÉDICA NO SERVIZO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE RIBADEO 

Queremos manifestar o profundo malestar e tamén o de diferentes sectores 
sociais deste concello pola política de recortes que en materia sanitaria está realizando a 
Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, en particular pola perda dunha praza 
médica no Servizo de Atención Primaria de Ribadeo cuxo cupo de pacientes foi 
redistribuído entre o resto de persoal facultativo do servizo baixando o número de 
facultativos de oito a sete. 

Ribadeo é un concello cun medre constante de poboación que ademais 
recibe, non só en determinadas épocas do ano senón dun xeito continuado, incrementos 
moi significativos de poboación visitante que demandan unha atención e servizos 
variábel, tamén no ámbito sanitario e este tipo de recortes provoca a perda de calidade 
asistencial, cando non colapso do sistema nun servizo básico como é a asistencia 
sanitaria.  

Os ratios de atención médico–paciente manexados pola Xerencia de Xestión 
Integrada para decidir esta medida nin son acordes coa realidade social do concello, nin 
atenden ao criterio de calidade na asistencia sanitaria e moito menos a unha aposta polo 
mantemento dunha política sanitaria preventiva como a que debería realizar a 
asistencia primaria para evitar a saturación da asistencia especializada. 

Somos coñecedores dos recortes orzamentarios efectuados pola Consellería 
de Sanidade en asistencia primaria na provincia de Lugo nesta anualidade que superan o 
6,7% en relación ao ano 2012 con consecuencias na perda de persoal sanitario, que por 
moito que se esforcen en minimizalos, ten como resultado recortes nos tempos de 
atención ao doente ou incremento nas listas de agarda en asistencia primaria, algo que 
como cidadáns, como usuarios e como representantes públicos é inadmisíbel xa que 
provoca a conversión dos centros de atención primaria en meros expendedores de 
receitas no canto de ser a garantía dunha atención sanitaria de calidade e próxima á 
cidadanía. 

Queremos, xa que logo, amosar o noso total desacordo con esta decisión  
adoptada. Se Ribadeo, con menos poboación hai anos, xa contaba con oito médicos, 
hoxe en día con todo o aumento de poboación empadroada e desprazada,  non hai 
argumento obxectivo sanitario para que só poida contar con sete. 

Por todo o anteriormente exposto, solicitamos do Concello Pleno a adopción 
do seguinte acordo: 

PUNTO ÚNICO. Esixir da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia 
que coa maior brevidade repoña o mesmo cadro de persoal e prazas existentes no 
Servizo de Atención Primaria de Ribadeo e a manter en todo momento unha 
atención sanitaria pública de calidade. “ 

 
Indica tamén o Sr.Alcalde que o texto é básicamente o texto que se lle 

enviou por carta á Consellería donde se esixía isto e se lle pedía unha entrevista  
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Iníciase deliberación intervindo o Concelleiro Sr.Gutiérrez Fernández, do 

PSG-PSOE que manifesta que xa tivo ocasión de asistir á manifestación que se celebrou 
antes do Pleno e a outra que se celebrou hai unhos días e que xa manifestou 
públicamente que está de acordo coa petición e que vai votar a favor. 

 
O Concelleiro Sr.Reymondez Gancedo, de UPRI, expresa que non necesitou 

ningunha manifestación para demostrar que está tamén a favor. 
Pregunta ao Sr.Alcalde se o que se dí na Moción de que se repoña do cadro 

de persoal se refire tamén ao que xa quitaron hai tempo e que se debe valorar a falla 
doutros profesionais e de servizos técnicos e que se debe reponer.  

 
O Sr.Alcalde explica que coa literalidade do que se indica xa se entende. 
 
O Concelleiro no uso da palabra continúa facendo unha exposición sobre  os 

médicos e usuarios aos que atenden, no Centro de Saúde, referíndose tamén ás 
substitucións por baixas, etc. Manifesta que vai votar que sí pero que debería 
completarse a Moción porque considera que está incompleta. 

 
Polo Grupo Popular intervén o Sr.Valín Valdés que manifesta que, como non 

puido intervir no punto anterior, quere deixar constancia que a este Grupo non lle 
tembla o pulso por non coincidir nos plantexamentos co Partido a nivel autonómico ou 
incluso nacional en certas cousas. Manifesta que acaban de participar conscientemente 
na manifestación anterior sobre o asunto que se trata agora. Quere manifestar tamén 
que na anterior concentración ou manifestación non puideron estar porque os catro 
compoñentes do Grupo municipal traballan fora de Ribadeo e lles foi imposible. 

 
Manifesta tamén o Sr.Valín Valdés que non necesariamente coinciden co 

que se dixo por parte do voceiro na manifestación, que recabaron información e sen 
entrar en datos di que a ratio aínda dista basante do que é habitual, pero que en todo 
caso van votar a favor. Refírese tamén á poboación desprazadas en que  SERGAS levou a 
cabo un reforzo importante e que hai pouco que se fixo público que se vai por en marcha 
o servizo de hospitalización a domcilio. Reitera que van votar a favor da Moción porque 
antepoñen o servizo aos veciños aos intereses partidistas. 

 
 O Sr.Alcalde valora positivamente o voto dos diferentes Grupo e 

manifesta que se pode manter a Moción engadindo a frase “que foron eliminados nos 
últimos tempos”. 

 
A Corporación, en votación ordinaria, por unanimidade dos membros 

presentes acorda prestar aprobación á Moción de referencia e en consecuencia esixir da 
Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia que coa maior brevidade repoña o mesmo 
cadro de persoal e prazas existentes , que foron eliminados nos últimos tempos, no 
Servizo de Atención Primaria de Ribadeo e a manter en todo momento unha atención 
sanitaria pública de calidade.  
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2.- DO GRUPO DO PP RELATIVA Á ATENCIÓN E TRATAMENTO DE PACIENTES 
ONCOLÓXICOS NO HOSPITAL DA COSTA. 
 
 
 O Sr.Alcalde manifesta antes de abrirse o estudio da Moción que ao Grupo 
do BNG lle gostaría facer unha engádega, pasando copia da mesma aos membros 
da Corporación; indica que vai en sentido positivo e que non se trata de que so 
sexan fogos de artificio senon para que teña un contido real. 
 
  Por parte do Concelleiro do Grupo Municipal Popular Sr.Valín Valdés 
maniféstas que non é mui acertado falar de fogos de artificio que é tan válida como 
a Moción que se acaba de aprobar e parécelle que é mezclar un montón de cousas e 
que non aceptan o engadido. Inidca que se queren que presenten unha Mociòn 
outro día e lle gostaría que isto que acaba de facer o Sr.Alcalde se teña en conta 
apra sempre xa que hai veces que o seu Grupo (O grupo Popular) intentou facer 
algo parecido e non se lles deixou, producíndose unha pequena deliberación sobre 
este asunto. 
 
Dase lectura á Moción que se transcribe,  do Grupo Municipal Popular, por parte do 
Concelleiro Sr.Valín Valdés: 
 
“MOCION.- O novo modelo de integración sanitaria da provincia de Lugo 
contribúe a afondar na coordinación e capacidade de resposta do SERGAS ante o 
cidadán, o que debe traducirse nunha mellora na prestación e calidade dos servizos 
públicos sanitarios. 
 
Entre as vantaxes da nova organización tense demostrado que os hospitais públicos -
como o de Burela- non so non teñen eliminado ningún servizo ou unidade, senón que, 
na práctica, acontece todo o contrario: un reforzó da súa carteira de servizos, 
evitando o desprazamento de pacientes, sempre que estea clinicamente indicado e 
sexa posible. 
 
O Partido Popular vén defendendo a necesidade de reforzar os recursos e servizos 
existentes no Hospital da Costa. Está a facelo impulsando, desde a responsabilidade 
de goberno na Xunta o proxecto de ampliación do centro -contratación do proxecto 
de redacción do plan director- pero tamén, demandando a dotación de novos servizos 
e, máis en concreto, a posibilidade de que os pacientes oncolóxicos da Mariña 
lucense podan recibir a asistencia ao seu proceso e a quimioterapia no lugar máis 
cercano, no hospital de Burela. 
 
Sen lugar a dúbidas que os doentes oncolóxicos poidan recibir o seu tratamento 
médico no centro hospitalario máis próximo ao seu domicilio, constitúe unha 
vantaxe evidente tanto para a propia persoa afectada -que xa de por si ten que 
batallar cos efectos secundarios do tratamento- como tamén para as súas 
familias. Oeste xeito, pederían evitarse longos traxectos pois ata o de agora estes 
enfermos teñen que desprazarse ata Lugo ou á Coruña. 
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PROPOSTA DE ACORDO 

 
O Pleno da Corporación municipal acorda instar á Xunta de Galicia a atender aos 
pacientes oncolóxicos da Marina lucense -durante a maior parte posible do 
seu proceso- no lugar máis próximo ao seu domicilio, isto é, no Hospital da 
Costa, en Burela.” 
 
O Sr.Valín Valdés manifesta que cre que é un servizo moi importante e que hai 
diferencia entre que exista ou non o mesmo 
 
Intervén de seguido D.Eduardo Gutiérrez Fernández, Concelleiro do PSG-PSOE, 
manifesta que está de acordo coa parte propositiva. 
 
O Concelleiro Sr.Reymondez Gancedo, de UPRI manifesta que tamén está de 
acordo con esta Moción; recorda que o 9 de xaneiro deste ano 2013 xa os 
profesionais estimaban a demanda e xustificaban a creación dunha Unidade básica 
de Oncoloxía en Burela. Mais adiante tamén diputados do PP anunciaban a 
presentación de iniciativas e hoxe traese esta Moción que lle parece moi ben e non 
ten mais nada que dicir. 
 
O Sr.Alcalde toma a palabra e manifesta que o seu Grupo non é que estea en 
desacordo coa Moción;  están de acordo co punto que se indica na Moción, pero 
engadirían como un 2º punto, xa que tamén oen á xente e cuxo punto diría:  “Instar 
á Xunta á creación na Mariña dun Hosptal de Día oncolóxico con recursos 
humanos, materiais e espazo físico que permita a atención integral do paciente 
oncolóxico e no seu domicilio mediante unha unidade de cuidados paliativos e 
hospitalización a domicilio con recursos humanos e parque móbil suficiente que 
permita atender á veciñanza desde outros concellos da área sanitaria de A Mariña.” 
E en 3º lugar reclamar da Xunta tamén a posta en funcionamento do servizo de 
radioterapia no HULA e así evitar desprazamentos innecesarios a outras 
provincias. 
 
 O Concelleiro Sr.Reymóndez Gancedo pregunta ao Sr.Alcalde como non 
presenta esa parte como Moción de urxencia, indicándose que se non prospera 
deste xeito efectivamente presentarán unha Moción de urxencia. 
 
 Intervén o Sr.Valín Valdés que manifesta que a Mocion non está baleira de 
contido, que é unha proposta que teñen presentado e que están falando de 
verdade, que pode gustar mais ou menos pero que está clara. 
 
A Corporación, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros 
presentes acorda prestar aprobación á Moción de referencia nos propios termos 
da mesma. 
 
MOCIÓN IN VOCE, DE URXENCIA.- 
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  Toma a palabra o Sr. Alcalde e manifesta que o seu Grupo quere 
presentar unha Moción “in voce” co argumentario explicado anteriormente e que 
preocupa a tanta xente neste Concello e na comarca e polo tanto queren presentar 
unha proposta que inste á Xunta de Galicia a creación na Mariña dun Hosptal de 
Día oncolóxico con recursos humanos, materiais e espazo físico que permita a 
atención integral do paciente oncolóxico e no seu domicilio mediante unha 
unidade de cuidados paliativos e hospitalización a domicilio con recursos 
humanos, materiais e parque móbil suficiente que permita atender á veciñanza 
desde outros concellos da área sanitaria de A Mariña e reclamar da Xunta de 
Galicia a posta en funcionamento do servizo de radioterapia no HULA e así evitar 
desprazamentos innecesarios a outras provincias e finalmente darlle traslado á 
Presidencia da Xunta de Galicia e á Consellería de Sanidade e tamén a todolos 
Grupos parlamentarios no Parlamento Galego. 
 
 A motivación da urxencia é a situación gravísima da sanidade pública. 
 
Sometida a votación a urxencia desta Moción, por nove votos a favor ( dos 
membros dos Grupos BNG, PSG-PSOE e UPRI, dentro do Grupo Mixto) e tres en 
contra (dos membros do Grupo Municipal Popular), a Corporación, acorda 
apreciar a urxencia da mesma pasando ao estudo da referida Moción in voce. 
 
 Aberto un turno de intervencións o Concelleiro Sr.Gutiérrez Fernández, do 
PSG-PSOE manifesta que polas mesmas razóns e argumentos da Mocion anterior 
tamén vota a favor desta. 
 
O Concelleiro de UPRI Sr.Reymóndez Gancedo manifesta que tamén polo mesmo 
motivo. 
 
Polo Grupo Municipal Popular intervén o Concelleiro Sr. Valín Valdés que indica 
que afecta a veciños de Ribadeo que pode ser mui importante tanto para a Mariña 
como para Ribadeo e que o seu Grupo vai votar a favor. 
 
Rematada a deliberación, a Corporación, por unanimidade dos seus membros 
presentes, en votación ordinaria acorda prestar aprobación á Moción in voce 
presentada de urxencia polo Grupo do BNG, e en consecuencia: 
 
 
1º.- Instar á Xunta de Galicia a creación na Mariña dun Hosptal de Día oncolóxico 
con recursos humanos, materiais e espazo físico que permita a atención integral do 
paciente oncolóxico e no seu domicilio mediante unha unidade de cuidados 
paliativos e hospitalización a domicilio con recursos humanos, materiais e parque 
móbil suficiente que permita atender á veciñanza desde outros concellos da área 
sanitaria de A Mariña. 
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2º. Reclamar da Xunta de Galicia a posta en funcionamento do servizo de 
radioterapia no HULA e así evitar desprazamentos innecesarios a outras 
provincias. 
 
3º. Dar traslado á Presidencia da Xunta de Galicia e á Consellería de Sanidade e 
tamén a todolos Grupos parlamentarios no Parlamento Galego, deste acordo. 
 
 
DACIÓN DE CONTA DE DECRETOS DA ALCALDIA (DENDE O NUM. 156/2013, 
DE 17 DE XUÑO AO 221/2013 DE 29 DE AGOSTO DE 2013. 
 
O Concelleiro Sr.Gutiérrez Fernández, manifesta que non ten ningunha cuestión 
respecto destas resolucións. 
 
Intervén o Concelleiro Sr.Reymondez Gancedo para referirse a 4 pagos por 9.090 
euros por averías en vehículos, no mesmo mes. 
Resposta o Concelleiro Sr.Cupeiro Rodríguez, Delegado de Medio Ambiente para 
indicar que se tratou de averías no camión de recollida do lixo na parte de atrás 
donde leva o sistema de subida e baixada para os contenedores e que xa se levaba 
dous ou  tres anos intentando reparar a avería, explicando mais polo miúdo o 
motivo destas reparacións. 
 
O mesmo Concelleiro pregunta polos bonos gastronómicos unha factura de 8.000 e 
pico euros e pregunta a qué se debe. 
 
Resposta a Concelleira delegada de turismo Sra. Martínez Fernández que se refire a 
unhos bonos que se fixeron co sector turístico, da hostalaría de Ribadeo. Saíron 
dous produtos, unhos para cociña  (bonos gastronómicos) e outro refírese a unha 
páxina web que xa se pode acceder e  so resta por defininir o tema da compra “on 
line” dos bonos gastronómicos.  
A Sra.Concelleira-Delegada continúa explicando a preguntas do Concelleiro 
Sr.Reymondez Gancedo os gastos que se orixinaron con este motivo aos que se 
refiren as resolucións sobre as que se pregunta (bonos gastronómicos,  mesas 
microsectoriais, cursos de formación para hosteleiros, Ribadeo de tapeo, folletos e 
difusión destas actividades, etc.) 
 
O Concelleiro Sr.Valín Valdés, do Grupo Municipal Popular, felicita á Delegación de 
Cultura indicando que cada vez se parece mais á “época do PP”, manifesta que a 
programacion do verán foi moi boa e indica que o dí en serio. Pregunta se segue o 
mesmo sistema e/ou como é a financiación destas actividades, respostando a 
Concelleira de Cultura Sra.Alvarez Lastra as diferentes modalidades para as 
diversas actuacións.   
O Sr.Valín Valdés reitera que a programación foi sensacional. 
 
O mesmo Concelleiro pregunta tamén polo cátering dos campamentos e se non hai 
forma algunha de que o faga alguén de Ribadeo.  
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A Concelleira delegada de Cultura sinala que se intentou, que de todos os xeitos   os 
produtos foron comprados aquí, os traballadores que collen tamén son de aquí e 
indica que tamén que esixiron que respecto aos monitores unha parte fose de 
Ribadeo que tivera feito o curso de monitores así como a limpeza que fose fieta por 
persoal do Concello que limpa no Colexio. 
Indica igualmente  que neste caso non houbo ninguén que por ese prezo o puidera 
facer. 
 
ROGOS E PREGUNTAS.- 
 
O Sr.Alcalde refírese a unha pregunta que está pendente de contestar do último 
Pleno. 
Concretamente a unha formulada polo Concelleiro Sr.Gutiérrez Fernández sobre 
dirección dunha obra na rúa San Roque, respostando o Sr.Alcalde que quen asina 
como director en calidade de aparellador, a resposta é que como director de 
execución da obra, segundo o volante ou comunicación do Colexio de 
Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Lugo que obra no expediente,  figura don 
Constantino Guerrero Herranz que tamén figura como coordinador de seguridade 
e saúde.  
En canto á segunda pregunta sobre que vinculación ten a referida persoa coa 
empesa que figura no letreiro da obra, manifesta que o descoñece. 
En terceiro lugar á pregunta de qué razón existe para a inclusión no cartel  da obra 
que se supón visado pola Administración municipal para que aparezan como 
técnicos unha empresa o Sr.Alcalde resposta que o Concello non visa os carteis das 
obras e sí que apareceu o nome dunha empresa pero nas normas do Concello para 
as licenzas indícase que debe figurar nas obras maiores os nomes dos técnicos 
directores de obra e o contratista, e que no presente caso o director é o que citou e 
foron os que enviaron os Colexios profesionais no ano 2012 cando se outorgou a 
licenza. 
 
ROGOS E PREGUNTAS DO PSG-PSOE.- 
 
Intervén a continuación o Concelleiro do PSG-PSOE Sr.Gutiérrez Fernández que 
indica que tamén daquela rogou que se instalase un foco porque sempre hai unha 
zona de penumbra pero xa se ve que ese rogo non se atendeu. 
 
Formula outro rogo que pasa a ler: 
 
Ao parecer a Alcaldía no cumprimento das súas obrigas e pevia denuncia, tamén ao 
parecer, ordeou a paralización dunha obra de ampliación dunha vivenda na zona 
rural que non dispoñía da correspondente licenza. Ocurre que unha das obrigas da 
Policía Local, Policía administrativa, é vixilar e no seu caso denunciar que se 
cumpra a legalidade nesta e noutras materias. Mais sendo que o presunto infractor 
é quen ocupa a xefatura do citado Corpo policial, o Concelleiro que formula esta 
iniciativa, tamén en cumprimento do seu deber e recollendo un amplo estado de 
opinión, presenta esta iniciativa na que se lle formula á Presidencia a pregunta de 
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si aparte do xa actuado iniciou ou ten previsto iniciar algunha outra dilixencia ao 
respecto considerando as circunstancias que concorren no caso e tendo en conta 
ademais que sería difícil separar o aspecto público do privado, como é obvio. 
 
Reitera a pregunta de se ademais do xa actuado ten a  Alcaldía previsto tomar 
algún outro tipo de iniciativas. 
 
O Sr.Alcalde resposta que a lei é igual para todos e dende a Alcaldía se actúa igual 
para todos sexa quen sexa o suxeito ou colectivo. Hubo unha presunta ou 
manifesta ilegalidade e en función da información que a Alcaldía recibiu pois 
actuou coordinado polo asesoramento técnico e xurídico como fai en todo para non 
cometer erros ou cometer os menos posibles. Actuouse como de ordinario, 
ordenando a paralización e ao tratarse de solo rústico dando conta á A.P.L.U. 
 
O Concelleiro Sr.Gutiérrez Fernández interven de novo e manifesta que a súa 
pregunta era se aparte do xa actuado que queda patente, adoptou ou ten pensado 
adoptar algunha outra tendo en conta que non son dúas persoas senon que é unha 
soa persoa, e que o feito de “poñer ao raposo a cuidar das galiñas”....  Manifesta que 
non é necesario que lle conteste agora. 
 
O Sr.Alcalde indica que consulta esa circunstancia á que se refire o Concelleiro, 
xurídicamente non se lle aclarou nada que sexa aplicable entre o cargo e unha 
actuacion na súa vida privada. 
 
O Concelleiro Sr.Gutiérrez Fernández refire que hai expedientes informativos, 
indicando o Sr.Alcalde que xa o consultou. 
 
 
ROGOS E PREGUNTAS DE UPRI.- 
 
O Sr.Reymóndez Gancedo pregunta se se vai tomar algunha medida para correxir 
aqueles cheiros que dicían os veciños a raíz da obra de Santa Catalina en Rinlo. 
 
O Sr.Alcalde indica que se están tomando aínda que é unha circunstancia técnica 
complexa que se está valorando entre a direccion de obra, os técnicos municipais, o 
Concelleiro de Medio Ambiente e él mesmo como responsable.  
 
O mesmo Concelleiro indica que no Centro de día hai un montón de herba 
acumulada na finca e pregunta se se vai retirar. O Concelleiro delegado de Medio 
Ambiente dí que non coñece o asunto pero que o vai mirar xa que ten razón e se lle 
dará unha solución. 
 
Refírese o Concelleiro de UPRI tamén á necesidade de que se vixile o aparcamento 
que se fai por moita xente diante da farmacia na esquina  en Avda. de Galicia, xa 
que se fai en doble fila e de calquera xeito sen control algún, encima do paso de 
cebra, etc. cando existe un aparcamento a 50 mts. 
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Formula outro rogo, por cuestión da transparencia, para que se poña na páxina 
web o que cobran os Concelleiros, deliberándose sobre este extremo por diferentes 
membros da Corporación. 
 
 
ROGOS E PREGUNTAS DO PP.- 
 
Intervén o Concelleiro Sr.Valín Valdés para rogar, utilizando a frase do Concelleiro 
Sr.Gutiérrez Fernández que lle gustou, recollendo unha amplia corrente de opinión, 
que se controle e indague, coa cautela que procede, o funcionamento da oficina 
técnica xa que hai unhas sensacións no pobo de que dende a oficina técnica 
municipal como se se orientara hacia unha oficina técnica externa do Concello para 
traballos e que incluso alguén cre que se acude a esa Oficina técnica pode ter mais 
facilidades na tramitación municipal. 
 
O Sr. Alcalde acepta o rogo tanto para o que poida afectar a un funcionario en 
concreto como para todo o resto de persoal, algún operario que anda en fincas 
alleas, etc., etc. 
 
Formula o mesmo Concelleiro dúas cuestións sobre o Medio ambiente. Asunto 
relacionado coas baixadas das praias polas dificultades que ten a xente para baixar 
e se se pode facer algunha xestión con Costas.  
Resposta o Concelleiro Sr.Cupeiro Rodríguez indicando que no Servizo de Costas 
non queren facer ningún tipo de baixada mais.  
 
Refírese tamén o Sr.Valín Valdés á ruta de senderismo para que se repoñan sinais 
que desapareceron. O Concelleiro Sr.Cupeiro Rodriguez aclara que foron roubadas 
nunhos 7  quilómetros na ruta que vai a Remourelle e tamén na ruta da costa. 
 
Refírese á selección de socorristas, que nos Decretos vistos anteriormente hai un 
recurso de alzada formulado por un aspirante e resolto  e pregunta por outro 
recurso que formulou outro dos aspirantes e que está sen contestar se se vai 
respostar ou non.  
Por Secretaría aclárase que lle parece que está formulado fora de prazo.  
 
Hai un rumor sobre o pavillón polideportivo do Instituto Porta da Auga que se vai a 
eliminar, respostando o Concelleiro de Deportes Sr. Castro Reigosa indicando que 
se vai destinar a actividades de automoción, segundo él sabe, para uso do propio 
Centro e significando que coa entrada en vigor do novo Pavillón non sería 
necesario. 
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Roga ao Sr.Alcalde, o mesmo Concelleiro Sr.Valín Valdés, que traiga a Pleno a 
Moción sobre accesibilidade presentada polo seu Grupo.  
 
O Sr.Alcalde acepta o rogo. 
 
E sen mais asuntos que tratar, non sendo outro o obxecto da sesión, o Sr.Alcalde-
Presidente levanta a mesma sendo as vintetrés horas e corenta e cinco minutos, 
estendéndose a presente acta, do que eu Secretario dou fe. 
 
O ALCALDE,                     O SECRETARIO XERAL, 


