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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

As deputadas e deputados que asinan, pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto nos
artigos 50, 51 e 52 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte petición de constitución dunha Comisión de
investigación sobre a catástrofe que asolou a empresa Fandicosta
en Domaio (Moaña).
Exposición de motivos
Na catástrofe que asolou a empresa Fandicosta en Domaio (Moaña) o
día 9 de maio deste ano, tense conformado unha opinión xeneralizada
de que a xestión por parte da Axencia Galega de Emerxencias presenta
serias deficiencias que é necesario corrixir para evitar que volvan a
repetirse.
A Axencia impediu aos bombeiros de Vigo acudir ao incendio en
Fandicosta ata unha hora despois de iniciado, e a descoordinación no
incendio da nave estivo a punto de converter o suceso nunha catástrofe
de grandes dimensións, con dous depósitos de amoníaco de 5.000 litros
cada un dentro da factoría e dúas gasolineiras e varias vivendas nas
inmediacións da mesma.
Segundo o informe dos bombeiros de Vigo, os responsables de
coordinar os labores de extinción non deron aviso ao Parque Central de
Teis (Vigo), o máis próximo á zona do incendio, a 8 minutos, e foi a
propia empresa a que solicitou os servizos a ditos bombeiros.
Ata en tres ocasións, e durante unha hora, desde o 112 denegaron o
permiso aos bombeiros vigueses para desprazarse a Domaio (Moaña) e
colaborar na extinción do incendio de gran magnitude que estaban a ver
desde a súa propia base.
“Desde Santiago indicaron varias veces que non realizásemos unha
saída para ese incendio e dicían que non eramos necesarios, que xa
avisaran a outros parques mentres nós recibiamos chamadas de
Fandicosta e víamos cos nosos propios ollos que aquilo alcanzaba
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Cando chegaron alí os bombeiros vigueses atopáronse a só tres
efectivos cun vehículo escaleira e unha bomba urbana de Cangas,
totalmente desbordados polo incendio. Ademais, outra bomba urbana
do Porriño quedouse sen auga e xa non estaba operativa.
A primeira decisión dos bombeiros de Vigo, tras tomar o mando do
operativo, foi protexer as outras dúas naves de Fandicosta nas que había
dous tanques de amoníaco con 5.000 litros cada un.
Os propios bombeiros ofreceron o martes 10 de maio unha rolda de
prensa para denunciar a descoordinación e sinalaron que se perdeu unha
hora ata que chegou axuda desde Vigo para dirixir o operativo de
extinción.
“Mobilizouse aos parques máis pequenos e, sen apenas medios,
mentres que o parque de Vigo estaba cheo de voluntarios con 40
efectivos á espera de que os deixasen acudir, e o mesmo ocorría en
Pontevedra”, asegurou Miguel Uclés, presidente da Plataforma de
Bombeiros Públicos de Galicia.
“Non se contou cos medios necesarios desde o primeiro momento e a
Dirección de Emerxencias debe explicar que pasou e por que
mobilizaron aos parques pequenos máis afastados antes que aos
grandes como Vigo, onde temos un protocolo especial para grandes
incendios e medios que achegar”. Para os bombeiros, a mobilización de
medios en Fandicosta “foi inapropiada”, dilatáronse os tempos de
resposta “de maneira innecesaria” e houbo graves “carencias”.
Os propios profesionais sinalaron que é imprescindible que á Xunta de
Galicia abra unha investigación para coñecer “todo o que sucedeu”
durante os labores de extinción do incendio declarado o día 9 de maio
nas instalacións da empresa Fandicosta. Así como “a elaboración dun
novo protocolo de actuación” elaborado por expertos.

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Grupo Parlamentario

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O propio presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo,
manifestou que o servizo coordinador de Emerxencias “ten que
explicar” se os procotolos activáronse “de forma correcta” e se “todo
funcionou de forma inmediata”, pero o certo é que ata o de agora non o
fixo, e as explicacións dadas polo vice-presidente da Xunta de Galicia
no Parlamento a preguntas deste grupo foron na nosa opinión
insuficientes, insatisfactorias e contraditorias.
O presidente Feijoo tamén dixo que a Xunta está analizando e vendo as
chamadas, os contactos e os rexistros dese día nos servizos de
emerxencias e ten indicado que “quén mobiliza aos bombeiros de
Galicia son os bombeiros de Galicia”, unha simpleza, que agocha a
incapacidade do presidente ante as declaracións do alcalde de Vigo
pedindo responsabilidades... “sempre hai que buscar culpables para non
asumir responsabilidades”. Ante o inexplicable do argumento,
solicitamos copia da transcrición literal das comunicacións da Axencia
Galega de Emerxencias e do 112 en relación co incendio na factoría
Fandicosa en Domaio (Moaña).
O vicepresidente, Alfonso Rueda, na súa liña habitual, saíu ao paso das
críticas botando fora as culpas, “que sempre veñen das mesmas persoas
cando se produce un sinistro desta magnitude...” explicación
certamente incomprensible. Polo tanto, é necesario coñecer por qué a
Xunta de Galicia preferiu que se mobilizasen tres parques menores e
máis afastados, en vez do máis numeroso e mellor dotado e próximo a
Vigo.
O vicepresidente Rueda que ten defendido que se coordinou
“adecuadamente” no lume de Fandicosta, pero a vez que se abría a
cambialos protocolos se así o determinan os técnicos/as. É necesario,
polo tanto, investigar a situación e estudar as diferentes vías de
actuación. De feito, confirmou que se ía a abrir unha investigación para
revisar cómo se desenvolveu o operativo e determinar si os protocolos
deben de ser reformados.
O Goberno galego ten creado durante os últimos anos un sistema
xestionado por empresas privadas que opera nas comarcas e que se ten
mostrado que presenta graves carencias. Ao acudir a realizar unha
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intervención nunha fábrica como a de Fandicosta, os consorcios
privados como os de Morrazo, Porriño ou Ribadumia poden pasar a
factura dos gastos á compañía de seguros, falamos en realidade de puro
negocio. Tamén o propio servizo de atención telefónica 112, primeiro
punto de contacto entre a emerxencia e a axuda, foi subcontratado a
unha empresa de publicidade telefónica.
Polo tanto, ante a alarma xerada pola negativa da Xunta de Galicia a
través da Central de Emerxencias 112 durante unha hora a que os
bombeiros de Vigo, o corpo con medios materiais e humanos máis
importante da provincia de Pontevedra, colaborasen na extinción do
lume que tivo lugar na factoría da empresa Fandicosta en Domaio –
Moaña.

Por todo elo, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia solicita
a creación dunha Comisión de Investigación sobre as actuacións
desenvolvidas pola Axencia de Emerxencias de Galicia e o 112 en
relación co lume na factoría Fandicosta en Domaio (Moaña).

Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2016
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