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MOCIÓN DE SOMOS CAMBADOS PARA QUE SE DECLARE ZONA 

CATASTROFICA A PARROQUIA DE CASTRELO AFECTADA POLA 

CICLOXENESE EXPLOSIVA “HUGO” 

  

Xurxo Charlín Trigo, con DI 76.862.042-K, concelleiro do Ilmo. Concello de Cambados, en 

base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento 

e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida resultar de 

aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación esta moción, en base á seguinte 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O paso da Cicloxénese Explosiva “Hugo”, que se produciu hai uns días, con ventos que 

superaron os 110 quilómetros hora,  provocaron moitas incidencias na comarca do Salnés e 

no Concello de Cambados, máis concretamente na parroquia de Castrelo, no que un 

tornado sorprendeu a tarde do pasado 23 de marzo aos veciños desta parroquia. Foron 

apenas uns segundos, pero a virulenta forza do vento afectou directamente a unha ducia de 

vivendas e a varios negocios da zona, que viron como voaban os tellados e rachaban os 

cristais de moitas fiestras, incluso derrubaba parte dun balado así como afectaba a moitas 

zonas agrícolas da parroquia de Castrelo.  

 

Isto, nunha parroquia como Castrelo pode producir un grave prexuízo económico para os 

afectados, e para os agricultores e viticultores da zona e, como consecuencia, para o resto 

de sectores económicos, que dependen en grande medida de que o noso sector primario 

teña vitalidade e xere beneficios.  

 

A xestión destas emerxencias e a minimización dos danos requiren o esforzo e colaboración 

de todas as Administracións Publicas implicadas mediante a actuación coordinada. 

 

Xa que logo, desde o Somos Cambados consideramos necesario que as distintas 

administracións, comezando polo concello, tomen decisións encamiñadas a tratar de paliar 

as perdas que a primeira Cicloxénese Explosiva desta primavera, “Hugo”, causaron no 

sector agrícola da parroquia de Castrelo e as empresas e os veciños afectados.  

 

Para a correcta aplicación dos principios de colaboración e coordinación entre 

Administracións públicas, o Concello de Cambados debe adoptar os mecanismos de 
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colaboración precisos para que todas as persoas físicas e xurídicas que sufran danos pola 

Cicloxénese Explosiva “Hugo” nos seus bens e propiedades, poidan solicitar desde as 

oficinas municipais as correspondentes axudas económicas, para presentalas nos 

organismos e dependencias correspondentes. 

 

Por todo o exposto anteriormente, solicitámoslle ao Pleno da Corporación do Concello de  

Cambados que adopte o seguinte ACORDO: 

 

Primeiro.- Acordar a declaración de zona catastrófica na parroquia de Castrelo neste termo 

municipal polos danos causados pola Cicloxénese Explosiva “Hugo” producidos durante a a 

tarde do pasado 23 de marzo. para a concesión das subvencións e incentivos que procedan 

para os distintos sectores do municipio, polos cuantiosos e irreparables danos que se 

causaron pola virulenta forza do vento mencionado, como son: 

 

- Axudas directas que compensen os danos dos cultivos afectados. 

- Exención das cotas á Seguridade Social do Réxime Especial Agrario. 

- Redución dos índices de rendemento neto no método de estimación obxectiva do 

IRPF e o Réxime Simplificado de IVA. 

- Créditos con subvencións de amortizacións e intereses. 

- Adianto dos pagos correspondente a subvencións por superficie. 

- Cantas outras axudas poidan solicitarse ao amparo da lexislación vixente. 

-  

Segundo.- Instar ao Concello de Cambados a aplicar bonificacións no ICIO a favor das 

construcións, instalacións e obras que se realicen por parte dos propietarios polos danos 

causados pola Cicloxénese Explosiva “Hugo”, e sexan estas, declaradas de especial 

interese ou utilidade municipal, en virtude do artigo 103.2.a) do Texto Refundido da Lei 

Reguladora das Facendas Locais, e así os veciños afectados poidan solicitar unha 

bonificación do 95% a favor das construcións, instalacións e obras ao ser declaradas de 

especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais que xustifiquen 

tal declaración. 

 

Terceiro.- Tramitar as solicitudes de axuda á Delegación do Goberno en Galicia, 

achegando a documentación necesaria para acollerse ás mesmas. E no seu caso, a outras 

Administracións Públicas que sexan pertinentes. 

 

Cuarto.- Facer un chamamento efectivo a todos os veciños, propietarios, agricultores 

particulares, cooperativas, sociedades e sindicatos, para que realicen un balance de danos 
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e acudan ao Concello para dilixenciar as declaracións de danos que permitan solicitar as 

axudas coa maior celeridade posible. 

 

Quinto.- Solicitar a colaboración e cooperación de todas as Administracións Públicas 

implicadas, dando traslado deste acordo a; Ministerio do Interior, Xunta de Galicia,  

Delegación do Goberno en Galicia; Deputación Provincial de Pontevedra e Mancomunidade 

do Salnés. 

 

Cambados, 10 de Abril de 2018. Xurxo Charlín Trigo, Concelleiro de Somos Cambados. 
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