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Asunto.-  Problemática en canto á dispoñibilidade de socorristas

En relación ao seu escrito con asunto “Plan de salvamento en praias”, adiantado por correo 
electrónico, compre indicarlle o exposto nos seguintes parágrafos.

O Plan de Salvamento en Praias de Galicia, Plan Sapraga, Resolución do 22 de maio de 2001, da  
Dirección Xeral de Interior e Protección Civil, pola que se dispón a publicación da revisión e  
actualización do Plan de Salvamento en Praias de Galicia  (Plan Sapraga),  homologado pola 
Comisión Galega de Protección Civil. (DOG núm. 118, do 19 de xuño de 2001), establece na súa  
introdución o seguinte:

“...

Aínda que a responsabilidade da seguridade das praias é competencia dos concellos,  as  
autoridades de Protección Civil da Xunta de Galicia, seguindo as directrices marcadas na  
Norma Básica de Protección Civil e no Plan Territorial de Protección Civil da Comunidade  
Autónoma Galega  (Platerga),  aprobado en  xullo  de  1994  e  homologado pola  Comisión  
Nacional  de  Protección  Civil   en  decembro  do mesmo ano (publicado recentemente  no  
Decreto 56/2000, do 3 de marzo),  elaborou o Plan de Salvamento en Praias de Galicia  
(Sapraga) en  colaboración  cos  concellos  costeiros  de  Galicia,  aprobado  pola  Comisión  
Galega de Protección Civil o 14 de decembro de 1995 e publicada a Resolución no DOG do  
18 de xaneiro de 1996.

...

O aumento da demanda de usuarios das zonas de baño, así como o incremento da práctica  
de  deportes  mariños  nas  zonas  costeiras,  como  o  surfing,  vela,  esquí  acuático,  motos  
mariñas,  etc.,  supuxo un maior risco para a poboación que acode a estas zonas,  e este  
maior índice de risco foi o que levou as autoridades de Protección Civil a deseña-lo Plan  
Sapraga.

O Plan Sapraga elaborouse sobre a base de colaboración das administracións autonómica  
e local.

 



 

A colaboración baséase en convenios de colaboración entre ámbalas dúas administracións  
polo que a Xunta de Galicia, a través da autoridade competente en materia de protección  
civil,  cédelles ós concellos diferente material de salvamento e  facilítalle-la formación do  
persoal, a través da Academia Galega de Seguridade, que vai a estar implicado neste plan.  
Así  mesmo,  ofréceselle-la  infraestructura  do Cecop-Galicia  (Central  de  Emerxencias  112  
SOS-Galicia)  para  a  mobilización  de  medios,  tanto  propios  como  alleos,  previstos  no  
presente plan.

Pola súa parte  os concellos comprométense a realiza-las infraestructuras necesarias nas  
praias (torres de vixilancia, casetas, etc.) e a dispoñer dun número de socorristas axeitado  
ás necesidades de cada praia.

No Plan Sapraga  participan directamente as agrupacións de voluntarios de protección civil  
dos concellos galegos onde se aplica o plan a través do voluntariado de Protección Civil.”

A respecto do anterior,  despréndese a responsabilidade asumida pola  Xunta  de Galicia  en 
canto  a  formar  aos  socorristas  e  a  propia  dos  Concellos  relativa  a,  neste  caso,  tentar  de 
seleccionar ao persoal  preciso para cubrir  con este servizo as distintas praias do municipio 
correspondente, o que como xa se lle fixo saber,  se nos antolla imposible dentro da actual 
situación.

Parécenos inxustificable, como se desprende do seu escrito, que se lles pretenda imputar aos 
Concellos  a responsabilidade de organizar  a  formación dos socorristas,  máis  cando é unha 
necesidade global de todo o país. Para isto a Xunta de Galicia conta coa AGASP (Academia 
Galega de Seguridade Pública).

Compre comentarlle que este Concello contactou coa AGASP para coñecer a posibilidade de 
organizar  algún  curso  no  noso  ámbito  xeográfico,  sendo  a  resposta  recibida  que  o  curso 
debería ser integramente organizado polo Concello de Ribadeo e comunicado á citada axencia  
cun mes de antelación para a súa homologación. Unha dificultade que entendemos existe á 
hora  de  organizar  este  tipo de  cursos  é  que  non  tódalas  persoas  que  pretenden  obter  o  
certificado  de  profesionalidade  correspondente  teñen  as  mesmas  necesidades,  o  que 
consideramos reafirma que esta formación se centralice dende a administración autonómica e 
non recaia sobre cada Concello.

En  relación  ao  programa anual  de  accións  formativas  dirixidas  preferentemente  a  persoas 
desempregadas (AFD) ao que fai referencia, teñen un importante hándicap que o seu propio 
nome o indica,  están dirixidas “preferentemente a persoas desempregadas”.  Obviamente o 
traballo  de  socorrista  en  praias  é  estacional  e  en  base  á  nosa  experiencia,  moitos  deles 
desenvolven outros traballos ao longo do ano que os imposibilitaría a acceder a estes cursos.  
Pese a isto, solicítaselle coñecer máis en detalle o procedemento para poder organizar este tipo 
de acción formativa, xa sexa no noso Concello, ou na nosa contorna, de cara a un futuro.

 



 

En canto aos requisitos establecidos pola Xunta de Galicia á hora de poder desenvolver  as 
labores de socorrista, mostrámoslle novamente a nosa desconformidade. Ribadeo, pola unión 
da súa localización cos citados requisitos, ten un “mercado” moi limitado. Non se entende que  
aos socorristas dos Concellos veciños de Asturias, para unhas praias que en nada difiren das 
nosas,  se  lles  impoñan  uns  requisitos  considerablemente  inferiores  aos  galegos.  Non  nos 
cremos que por este motivo as praias asturianas teñan un servizo de peor calidade. Sobre isto  
mesmo,  dende a  administración autonómica deberían recapacitar  sobre a esixencia  dunha 
formación  cuxa duración  e  custo  acaba por  botar  para  atrás  aos  posibles  socorristas,  pois 
estamos  a  falar  dun  traballo  estacional  e  que  en  moitos  casos  non  está  adecuadamente 
retribuído.

Vostede tamén se refire á axuda da Xunta de Galicia a través do Plan de Cooperación. Chama a  
atención que Ribadeo sexa o Concello da Mariña coa tempada de praias máis ampla, cando 
outros  apenas  chegan  aos  2  meses  de  contratación  nos  facémolo  por  3  meses  máis  as  
vacacións correspondentes,  para  un total  este  ano de 17 socorristas  e  un xefe  de equipo,  
ademais de 3 técnicos sanitarios, e soamente se nos concedan 8 socorristas por 2 meses, isto  
último  supoñendo  un  atranco  coa  nosa  planificación  dunha  tempada  sensiblemente  máis 
longa.

Compre indicar que no caso concreto de Ribadeo, máis que unha axuda, a contribución da 
Xunta de Galicia á hora de establecer este tipo de servizo debería ser unha obriga, pois tódolos  
anos  destinamos  a  metade  do  persoal  contratado á  praia  de  As  Catedrais,  cuxa  xestión é 
responsabilidade da Consellería de Medio Ambiente en base á lei de conservación da natureza 
autonómica do ano 2001, descoidando praias como Esteiro ou Os Bloques,  cunha afluencia 
relevante de veciños do noso municipio. De feito, no pasado ano 2018, e tralo tráxico accidente 
mortal nesta praia, recibimos o compromiso verbal da Directora Xeral de Patrimonio Natural de 
interceder á hora de que lle fosen concedidos ao Concello de Ribadeo os 10 socorristas durante 
3 meses solicitados ao abeiro do Plan de Cooperación e, sorprendentemente, a axuda aportada 
foi de 7 socorristas durante 2 meses, un menos que nos anos anteriores.

En Ribadeo, a data de sinatura electrónica.
O Alcalde,

Fernando Suárez Barcia

(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)
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