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Á atención do alcalde do Concello de Chantada e do Conselleiro de Medio Rural .

Solicitude  de  Por  Chantada  –  Candidatura  de  Unidade

Popular para a declaración de zona catastrófica ou de desastre

natural das ribeiras do Concello de Chantada atinxidas pola

saraiba o 16 de xuño de 2021.

Antom Fente  Parada  e  Cruz  Fernández  Rodríguez,  viciños  do  Concello  de  Chantada,  con

enderezo electrónico a efeitos de notificación en  cupchantada@gmail.com, e como voceiros  do

grupo municipal Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular 

EXPOÑEMOS:

mailto:cupchantada@gmail.com
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Hoxe  o tecido produtivo que se move arredor da uva e dos viños deixa, aproximadamente,

máis de 88 millóns de euros na provincia de Ourense e Lugo, provincias por certo, que a día de

hoxe  ocupan  a  cola  no  conxunto  da  Galiza  e  do  Estado  español  no  que  a  indicadores

socioeconómicos se refire. Por exemplo, Ourense ten 0.95 cotizantes por pensionista e Lugo 1.04.

Por outras palabras, as dúas piores provincias do Estado e que revela un envellecemento acelerado e

unha emigración maciza da mocidade, ao par do colapso de boa parte da súa estrutura económica

tradicional sen que se teñan criado alternativas certas.

De por  parte,  o  ano  2021  está  sendo especialmente  difícil  para  as  persoas  viticultoras.  En

primeiro lugar,  a colleita de 2020 foi moi escasa, polas condicións climáticas que favoreceron o

mildeu, a peste vella... En segundo lugar, as vendas caeron moito pola crise derivada da pandemía

da COVID-19 que atinxiu de cheo á hostalaría e que impediu a celebración de eventos como as

feiras do viño.

Por se todo o referido fose pouco, o 16 de xuño de 2021 numerosas ribeiras da subzona de

Chantada  da  Ribeira  Sacra  foron  atinxidas  pola  saraiba,  por  mor  dunha  intensa  treboada

acompañada por  abundante aparato eléctrico.  As ribeiras,  sobretodo das  parroquias de San Fiz,

Belesar e mesmo Sabadelle sufriron unha mingua de 100% da colleita. Asemade, a acumulación de

auga arroiou as ladeiras do Miño levando por diante muras e xerando erosión e importantes danos

nas propias viñas e xa non só nas cepas. Adegas e persoas produtoras que perderon toda a colleita,

pois  a  saraibada  prolongouse  durante  moito  tempo  e  as  perdas  materiais  (toneladas  de  uvas,

corrementos de terra, caídas de muras...) ascenderán a centos de milleiros de euros.

Non  se  perde  a  colleita  desde  2021.  Cómpre  gastar  en  podas  en  verde,  cicatrizantes  e  outros

tratamentos para a vide, para alén de contar con canteiros e especialistas para erguer as muras e

outros desperfeitos materiais. Portanto, a factura vai ascender a centos de milleiros de euros que se

soman nun 2020 de perdas e baixo volume de facturación que pon ao sector contra as cordas,

nomedamente nas parroquias máis atinxidas por este fenómeno atmosférico.

A maiores, cómpre considerarmos que os seguros agrarios están pouco estendidos na zona. Na

Ribeira Sacra só contrataba seguros o dous por cento dos viticultores no 2018, que se corresponde

cos produtores máis grandes. 
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Moitos viticultores e viticultoras, ao teren pequenas superficies de viñedo e pouca produción, non

contratan estes seguros porque é moi caro e as indemnizacións non cobren a totalidade dos gastos

de produción. Desta arte, as demandas que se exixen son indispensábeis para un sector estratéxico

para as provincias de Lugo e Ourense, como é o vitícola. O sector en xeral resíntese da pandemía.

A Consellaría  de  Medio  Rural  debe  traballar  xa  para  axudar o  sector,  por  exemplo  coa

adaptación dos seguros agrarios á realidade galega. As pólizas de hoxe non serven e proba diso é a

baixa aceptación que teñen.

Hogano, subscriber unha póliza é caro, e ás indemnizacións non cobren os gasto de produción.

Amais,  obrigan  a  asegurar  todas  as  parcelas  que  se  teñen  inscritas  no  Rexistro  Vitícola,  algo

entendíbel nas grandes superficies do latifundio mesetario, mais absurdo e irracional na  estrutura

da terra minifundista e en mosaico propria da Galiza.

Na República de Portugal, na denominación do Douro explorou fórmulas onde os seguros van

asociados á inscrición no consello regulador. Ao viticultor, na cota de inscrición, inclúeselle o

correspondente  ao  seguro.  Como  dependendo  das  zonas  hai  que  asegurar  xiada  ou  saraiba

poderían existir modalidades segundo riscos potenciais. Como norma xeral, habería que asociar o

seguro á  actividade  vitícola.  A xestión  colectiva  nos  asociados aos  consellos  é  doada.  Para os

viticultores para viño de mesa ou viños da terra onde existan, hai que estudar fórmulas de xestión

colectiva deses seguros. Pode que a través das Axencias Agrarias. 

Entendemos que a magnitude e profundidade da catástrofe requiren que a Xunta saque unha

liña de axudas específica coa máxime celeridade, máxime cando o mantemento da paisaxe ao que

contribúen os viticultores e non só un valor económico per se mais tamén parte do noso patrimonio

e dos valores que promove a candidatura da Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra e que o

propio  POMF  da  parroquia  de  San  Fiz,  en  trámite,  quere  protexer.  Estas  axudas  xa  se  teñen

adoptado noutros casos, como coas xiadas de Sober en 2017. 

De por parte, o Goberno municipal debe trasladar con carácter inmediato estas demandas á Xunta

da Galiza, pois o sector non pode con dous anos terríbeis e unha pandemía que atinxiu de cheo as

vendas. 
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Amais,  os técnicos municipais  deben contribuír  a  recoller  os  dados precisos  que certifiquen os

danos ocasionados pola pedra. Neste sentido, cómpre lembrar que quen teña seguros dispón de só

20 días para a avaliación dos danos e urxe que os peritos da Administración visiten as zonas

afectadas para axilizar ao máxime os trámites de cobro dos seguros.

Corresponde ao Concello de Chantada iniciar os trámites para documentar a solicitude de zona

de desastre natural a fin de que se aproben medidas de compensación económica e debe facelo

recadando o apoio do Consello Regulador da Ribeira Sacra. Entendemos que o Goberno municipal

o que debe reclamar perante o Ministerio e a Xunta a reclamación de zona de desastre natural e

catastrófica en aplicación da lexislación en vigor, entre outra, o Real Decreto 307/2005, de 18 de

marzo, polo que se regulan as subvencións en atención a determinadas necesidades derivadas de

situacións de emerxencia ou de natureza catastrófica ou o artigo 23 da Lei do Sistema Nacional de

Protección Civil, que regula o procedemento de delcaración dunha zona afectada gravemente por

unha emerxencia de protección civil.

Polo exposto, SOLICITAMOS:

I.- Da Xunta da Galiza:

1.- Que se declare a área atinxida zona de desastre natural e se publique no DOG unha liña de

axudas específica coa máxime celeridade e que os peritos da Administración visiten a zona

para avaliar coa máxima celeridade os danos.

2.- Que habilite neste 2021 axudas específicas para mellorar as infraestruturas nos viñedos e o

valado perimetral das plantacións para atallar as crecentes incursións do xabaril e o corzo nos

viñedos das parroquias ribeirás. 

3.-  Que  estabeleza  o  marco  de  xestión  colectiva  de  seguros  para  garantir  que  os  seguros

agrarios  sexan  efectivos,  é  dicir,  que  se  adapten  á  realidade  galega  e,  nomeadamente,  ás

necesidade dos pequenos produtores de viño da Ribeira Sacra:
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• modalidades de seguros segundo os riscos potenciais;

• os  viticultores  a  tempo  parcial  deben  ter  as  mesmas  vantaxes  na  contratación  de

seguros que os que o son a título principal;

• bonificacións para pequenos produtores e no primeiro ano de contratación;

• aumentar até un mínimo dun euro as variedades de godello, mencía, merenzao, sousón

e  treixadura,  pois  o  valor do quilo  de  uva  está  moi  por debaixo  do valor real  de

mercado  debendo  compensar  unha  porcentaxe  do  seu  valor  de  mercado  en  cada

subzona e denominación de orixe;

• permitir un aumento nos quilos de produción nos módulos de inverno, para non ter

que facer unha póliza complementar na primavera;

• dar  unha  maior  bonificación  por  renovación  se  non  tiveron  sinistros  segundo  o

historial do asegurado;

• eliminar  o  sistema  de  bonificacións  e  recargas  nos  sinistros  por  adversidades

climáticas, dado que o asegurado non é responsábel polas mesmas;

4.-  Fomentar  a  contratación  de  seguros  para  a  mocidade  e  os  novos  viticultores,  con

incorporación na actividade agraria nos dous anos anteriores, cun incentivo de subvención na

prima base.

5.- Darlle publicidade os seguros agrarios dende as Oficinas Agrarias Comarcais e reforzar o

asesoramento público.

6.-  Demandar  ao  Goberno  do  Estado  que  a  nova  PAC  recoñeza  o  valor  dos  pequenos

viticultores  galegos  para  que  podan  acceder  a  pagos  que  permitan  condicións  dignas  na

viticultura heroica  e  garantan o  relevo xeracional,  tal  e  como explicamos na “Moción do

grupo municipal  Por Chantada-CUP a prol  dunha PAC axeitada para o interior galego”,

aprobada por unanimidade pola Corporación do Pleno de Chantada o 24 de setembro de

20201. 

II.- Do Goberno municipal do Concello de Chantada.

1 https://porchantada.wordpress.com/2020/09/22/3074/   

https://porchantada.wordpress.com/2020/09/22/3074/
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1.- Iniciar coa máxima premura os trámites para documentar a solicitude de zona de desastre 

natural a fin de que se aproben medidas de compensación económica.

2.- Trasladar con carácter inmediato as demandas do presente documento á Xunta da Galiza.

3.- Convocar unha XGL extraordinaria urxente para aprobar a solicitude de zona de desastre 

natural ou expediente de declaración de zona gravemente afectada por unha emerxencia de 

protección civil,  anteriormente coñecidas como zona catastrófica.

4.- Reclamar perante o Ministerio e a Consellaría de Medio Rural que se aprobe para a áreas 

atinxidas a declaración de zona de desastre natural e catastrófica.  

5.- Recabar a tal efeito o apoio e asesoramento do Consello Regulador da Ribeira Sacra.

6.- Avaliar e recabar os dados que foren precisos por parte dos técnicos municipais para 

certificar os cuantiosos danos producidos pola pedra.

7.- Manter aos grupos municipais da Corporación ao tanto de todas as xestións que se 

desenvolvan. 

Chantada, 16 de xuño de 2021.

POR CHANTADA – CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR
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