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RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, deputado e voceiro do Grupo Provincial 

Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto na Lei de Bases Reguladora do 

Réxime Local, ó artigo 91 e 97, entre outros, do R.O.F. e o Regulamento da Corporación 

presenta unha MOCIÓN PARA SOLICITAR Á DEPUTACIÓN DE OURENSE 

AXUDA PARA OS CONCELLOS DA PROVINCIA AFECTADOS POLO 

TEMPORAL E AS INUNDACIÓNS. 

 

A provincia de Ourense sufriu nas últimas semanas, intensos e recorrentes episodios de 

choiva que provocaron inundacións en numerosos municipios. De feito, no que vai do ano 

hidrolóxico, recolléronse máis de 851 litros por metro cadrado, o que supera a media 

histórica. Estes temporais deixaron múltiples destrozos e danos graves en importantes 

infraestruturas de concellos como A Arnoia, Baños de Molgas, Allariz, Ribadavia ou O 

Carballiño. As inundacións e corrementos de terra danaron infraestruturas, camiños, 

estradas, construcións públicas e propiedades privadas, polo que é preciso actuar canto 

antes para restablecer a normalidade. 

 

A limpeza e mantemento dos leitos dos ríos e as súas zonas próximas, segundo o acervo 

normativo de España, corresponde aos concellos e ás restantes entidades locais. Tamén é 

responsabilidade municipal a restauración da normalidade, no caso de episodios de riadas e 

outras situacións de emerxencia similares. Pero a inmensa maioría de entidades locais da 

nosa provincia, por ser concellos de pequenas dimensións, carecen de capacidade 

económica e loxística para afrontar tarefas tan complexas.  

 

A pesar do seu deber legal de auxilio e cooperación, a Deputación de Ourense continúa no 

ollo da tormenta, pero pola súa inacción e parálise tralos efectos destes temporais, xa que 

non ofreceu, motu proprio, acción algunha de cooperación aos afectados. As deputacións 

son entidades que teñen como misión principal, por obriga da lexislación vixente, apoiar 

aos concellos na prestación de servizos e no desenvolvemento das súas políticas públicas. 

Neste sentido, o deber de colaboración é fundamental para garantir unha boa xestión dos 

servizos e do benestar da poboación. 

 

Resulta inaceptable a pasividade do goberno provincial ante estas situacións 

extraordinarias, a pesar das peticións públicas de axuda dos afectados e afectadas. En lugar 

de proporcionar asistencia e recursos para protexer ás persoas, propiedades e 

infraestruturas públicas afectadas, a Deputación ourensá, polo de agora, só demostrou falta 

de liderado e ausencia de compromiso co benestar da veciñanza.  

 

Desde o PSdeG-PSOE consideramos necesario que a Deputación Provincial asuma a súa 

responsabilidade e adopte medidas de cooperación canto antes. En primeiro lugar, para 

arranxar os importantes e bastos danos ocasionados nas últimas semanas e, en segundo 

lugar, para tratar de previr futuros desastres similares, co fin de protexer integralmente a 

nosa poboación e ao noso patrimonio. Isto debería incluír a implementación de plans de 

continxencia e os investimentos necesarios en infraestruturas de protección e prevención 

nos concellos con maiores riscos.  
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Polo de agora e a pesar de non contar, na maioría de casos, con recursos propios dabondo 

para afrontar estas situacións, os concellos están asumir a desfeita en solitario de maneira 

heroica, despregando todos os seus esforzos para minimizar o impacto das inundacións. 

Con todo, a magnitude da desfeita superou as súas capacidades. 

 

Neste contexto, os e as socialistas queremos solicitar á Deputación de Ourense que 

colabore con todos os territorios afectados, prestando as axudas económicas, loxísticas e 

materiais que necesiten para reparar os danos e restablecer a normalidade. A falta de 

acción e a pasividade non son opcións aceptables cando se trata da seguridade e do 

benestar da poboación. 

 

Entendemos que a Deputación de Ourense é unha institución que si dispón dos medios e 

recursos necesarios para axudar aos concellos. Por iso agardamos que responda con 

rapidez e eficacia a esta solicitude, sempre en base a criterios de transparencia, eficacia e 

equidade, xa que é o seu deber legal. Defendemos que sexa a Deputación, como concello 

de concellos, quen dea un paso á fronte para ofrecer esta necesaria axuda ás entidades 

locais, moi mermadas de recursos económicos e técnicos para afrontar situacións tan 

complexas. 

 

A institución mostrou unha actitude pasiva, a pesar de que urxen medidas concretas 

detalladas polos municipios. Non podemos permitir que os afectados queden abandonados 

a súa sorte, xa que esta falta de acción provoca a preocupación de moitos veciños e 

veciñas, ante a falta de medidas suficientes e eficaces. 

 

Desde o PSdeG-PSOE de Ourense queremos dar un paso a fronte para loitar 

equitativamente polas necesidades de todos os municipios da provincia e de todos os nosos 

veciños e veciñas, co fin de reclamar fondos públicos e accións concretas, ante unha 

situación extraordinaria que cómpre emendar. Nin debemos nin podemos ignorar esta 

desfeita.  

 

 

Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

 

1. O pleno da Deputación de Ourense insta ao goberno provincial a destinar fondos  

económicos para a colaboración cos concellos afectados polas inundacións, riadas 

ou desprendementos das últimas semanas, co fin de proceder á reparación de 

infraestruturas públicas como estradas, pontes ou camiños, así como para a 

restauración das edificacións, construcións ou instalacións de calquera tipo. 

 

2. O pleno da Deputación de Ourense insta ao goberno provincial a proporcionar 

material e equipamento aos concellos afectados polas inundacións, riadas ou 

desprendementos das últimas semanas, para a limpeza e reparación das zonas 

afectadas, así como para a protección e seguridade das infraestruturas, construcións 

ou instalacións en risco de sufrir episodios similares no futuro. 
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3. O pleno da Deputación de Ourense insta ao goberno provincial a prestar 

colaboración loxística aos concellos afectados polas inundacións, riadas ou 

desprendementos das últimas semanas, ofrecendo o uso dos seus vehículos e 

maquinaria para o transporte, a reparación e a limpeza das zonas, infraestruturas, 

construcións ou instalacións afectadas. 

 

 

En Ourense, 13 de xaneiro de 2023. 

 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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