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1 MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN 

RELACIÓN COS CORTES NA SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA NO CONCELLO 

DE O IRIXO. 

 

O Irixo, a 5 de febreiro de 2020. 

 

Iago Fariñas Valiña, Voceiro do Grupo Municipal Socialista do Concello 

de O Irixo, en base ó disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e demáis 

normativa de aplicación, presenta diante do Pleno da Corporación para a súa 

consideración esta MOCIÓN EN RELACIÓN COS CORTES NA SUBMINISTRACIÓN 

ELÉCTRICA NO CONCELLO DE O IRIXO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMEIRA.- Que nos últimos anos estamos a sufrir un importante número de 

temporais durante o outono e o inverno que están a provocar importantes danos. 

Os últimos episodios vivímolos os días 21, 22 e 23 de decembro de 2019, que tamén 

provocaron cortes na subministración eléctrica que, nalgúns casos, chegaron a 

superar as 24 horas. 

  SEGUNDO.- Que estes cortes de subministro deixaron sen subministro a 

familias con nenos pequenos, persoas enfermas, estudantes, traballadores en domicilio 

que non poden desenvolver a súa actividade, xunto á perda de alimentos, deterioración 

de electrodomésticos e equipos informáticos. Colexios, centros sociais, empresas e 

negocios que afrontan perdas cuantiosas pola deficiente subministración eléctrica coas 

consecuencias que isto leva no funcionamento, proceso produtivo, atención ao público 

e mantemento de instalacións. Ou tamén a iluminación pública xerando unha 

sensación de inseguridade e maior risco de accidentes de tráfico. 

 

TERCEIRO.- Que esta situación é debida, en gran medida, ás deficientes 

infraestruturas existentes da rede eléctrica no noso Concello, así como ás 

deficiencias no seu mantemento.  
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CUARTO.- Que ditos problemas demandan, por parte da administración local, 

a máis próxima ao cidadán, unha resposta rápida e eficaz, polo que dende o Concello 

débese instar á empresa subministradora, Naturgy, á posta en marcha dun plan de 

reforzo e modernización das instalación de transformación e distribución de 

electricidade no noso municipio.  

QUINTO.-  Que así mesmo, débese instar á Delegación de Industria da Xunta 

de Galicia en Ourense a que verifique e audite se efectivamente as instalacións da 

subministradora son adecuadas ou pola contra hai zonas con infraestruturas 

obsoletas e insuficientes que non garanten a subministración eléctrica. 

SEXTO.- Que consideramos necesario o apoio aos afectados polos cortes, 

mediante un asesoramento por parte da administración a fin de reclamar danos e 

prexuízos ante a empresa subministradora. 

 

Por todo o anterior, e dado a importancia que a enerxía eléctrica como ben 

básico e imprescindible para a vida das persoas. O Grupo Municipal Socialista do 

Concello de O Irixo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno 

Municipal a seguinte MOCIÓN para a súa aprobación polo Pleno, cos seguintes 

ACORDOS: 

 

1º.- Que o Concello de O Irixo se comprometa a presentar unha queixa formal 

e instar a Naturgy, como empresa competente na materia no noso Concello, a levar 

a cabo as melloras e actuacións necesarias na rede para evitar apagamentos e cortes 

na subministración eléctrica no municipio. 

 

2º.- Que o Concello de O Irixo se compromete a instar á Delegación de 

Industria da Xunta de Galicia para que garanta a subministración eléctrica, e 

chegado o caso, se sancione á subministradora polos cortes de enerxía acontecidos. 

 

Asdo.: Iago Fariñas Valiña                                                                                                                                    

Voceiro do Grupo Municipal Socialista 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE O IRIXO 


