
G r u p o  M u n i c i p a l  d e  R i b e i r a

XOSÉ ANTONIO VAZQUEZ COBAS, Concelleiro  Portavoz do Grupo Municipal do BLOQUE 
NACIONALISTA GALEGO  (BNG),  neste  Concello,  presenta  a  seguinte  pregunta  ante  o 
Pleno e ante o Alcalde  en relación a actividade de CONGALSA S.L en Deán Pequeno 
logo das licenzas concedidas para a renovación e ampliación das instalacións.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como  é  de  xeral  coñecemento  logo  do  desafortunado  incendio  nas  instalacións  de 
CONGALSA, S.L. situadas en Deán Pequeno ao longo do ano 2012 o concello concedeu 
licenza para reparar os danos ocasionados. Xa no 2013, o 24 do abril presentase solicitude 
de ampliación da licenza de obras (276/12) para ampliación de nave polos conceptos entre 
outros de: Instalación frigorífica de nave industrial e mellora de planta depuradora de augas 
residuais. 
O  5  de  novembro  presentase  no  rexistro  o  “Proxecto  de  modificación  dunha  planta  de 
tratamento de augas residuais por sustitución de todos os equipos “; “Proxecto modificado 
de execución de nave industrial destinada a ampliación de cámara frigorífica” e proxecto de 
“instalación frigorífica con refrixerante R717 para atender túnel e cámaras de conxelados “.  
Todos eles asinados por técnicos.

A ANALISE E CONCLUSIÓN do aparellador municipal di textualmente : 

De todos é sabido que a actividade desta empresa en Deán Pequeno foi motivo de conflito 
coa veciñanza até que se produciu o traslado do  procesado e elaboración de produtos 
precociñados  e conxelados de peixe ao polígono da Pobra .  Por iso que a renovación e 
ampliación  dos equipos para dita actividade ten xerado alarma entre os veciños que temen 
de novo verse afectados polos cheiros que invadían as súas casas e o ar que respiran. 
  

Por iso, o grupo municipal do BNG de Ribeira

PREGUNTA:

  



G r u p o  M u n i c i p a l  d e  R i b e i r a

- Ten coñecemento o grupo de goberno e o Sr. Alcalde se CONGALSA, S.L. vai reanudar a 
actividade do  procesado e elaboración de produtos precociñados  e conxelados de 
peixe  en Deán Pequeno,  que  tanta  inquietude causa na  veciñanza,  tal  e  como parece 
deducirse da renovación da maquinaría para dita actividade ?

 Ribeira, xuño 2014.               

                                               

                                                 Asdo.: Xosé Antonio Vázquez Cobas.

              Concelleiro Portavoz do BNG de Ribeira

A resposta textual que deu o Sr. Alcalde no pleno de xullo é a seguinte:

“Ata onde nós temos coñecemento as obras que ten realizado ata o momento non teñen  
nada que ver con ningunha liña de precociñado só de frigorífico, si tamén, un arranxo do que  
é a depuradora. En todo caso, nós non temos coñecemento de que as licencias vixentes  
teñan intención de utilizalas e non hai ningún tipo de solicitude de ningunha obra que vaia en  
relación co que vostede pregunta...” 

O certo é que as licencias para “procesado e elaboración de produtos precociñados  e 
conxelados  de  peixe”  en  Deán  Pequeno  están  vixentes,  tal  e  como  puidemos 
comprobar  na  documentación,  o  grupo municipal  do  BNG.  Tamén é  certo  que  se 
renovou a maquinaria para dita actividade (túnel de conxelado, freidora, depuradora) .

Agora están vostedes informados e, pola nosa parte, seguiremos traballando para atender 
as demandas da veciñanza de Deán e de Ribeira. Estamos a súa disposición. 

Un saúdo                                      

Bloque Nacionalista Galego

www.bng-ribeira.org
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