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O PSOE pide á Xunta que explique por qué non está aberto ao público 

o Hotel Palacio de Sober, cando esta instalación ten recibido millonarias 

axudas públicas que superan os 4 millóns de euros 

 

O Grupo Parlamentario Socialista vén de rexistrar varias iniciativas na Cámara co fin de que o Goberno 

galego dea conta da situación pola que atravesa na actualidade esta infraestrutura e se a empresa 

adxudicataria da súa xestión incumpre ou non as obrigas pactadas co Executivo de Feijóo neste senso 
 
Os socialistas acordaron levar este asunto ao Parlamento, debido a que a administración autonómica 

destinou  unha grande cantidade de fondos públicos, a través do IGAPE, a este proxecto “que semella 

fallido”, e porque, dende o comezo, tanto as empresas proveedoras como os traballadores tiveron 

problemas para cobrar, sendo incluso a meirande parte despedidos 
 

Pedirán que, ou ben o Goberno galego rendibiliza socialmente o enorme investimento realizado ou, pola 

contra, solicitarán que a axudas recibidas pola empresa sexan devoltas ao erario público e destinadas a 

entidades que realmente creen emprego e fagan un uso social dos fondos públicos percibidos 

 

SOBER, 8 DE OUTUBRO DE 2014.-  O Grupo Parlamentario Socialista vén de rexistrar varias iniciativas na 

Cámara galega co fin de que a Xunta de Galicia concrete por que non se cumpre a estabilidade de 

emprego cando, a través do IGAPE, concedeu 2,5 millóns de euros para o seu mantemento. Neste senso, 

pedirán que dea explicacións da situación pola que atravesa na actualidade esta infraestrutura e se a 

empresa adxudicataria da súa xestión incumpre ou non as obrigas pactadas co Executivo de Feijóo. 

  

Os socialistas acordaron levar este asunto á Cámara galega, debido a que a administración autonómica 

destinou “unha grande cantidade de fondos públicos a este proxecto que semella fallido”, pero “a situación 

é ben distinta da que anunciaran no seu día as máis altas autoridades”, precisa Vicente Docasar. Proba 

delo é que, dende o comezo, tanto as empresas proveedoras como os propios traballadores e traballadoras 

tiveron problemas para cobrar, sendo incluso moitos despedidos. Esta crítica situación provoca que, 

arestora, só traballen alí 3 ou 4 persoas, que desempeñan, basicamente, labores de mantemento do 

edificio, incumpríndose así o ERE pactado entre a empresa e os afectados. 

 

Importante participación do IGAPE 
En outubro de 2010, o presidente da Xunta inauguraba o hotel Palacio de Sober; un establecemento que 

foi promocionado como o de maior nivel de Galicia, con servizos múltiples, heliporto e cun prezo de 

aloxamento por noite que podía chegar ata os 750 euros. Tratábase, pois, segundo afirma o deputado 

autonómico Vicente Docasar , “do lanzamento dunha oferta espectacular chamada a dinamizar o turismo 

da Ribeira Sacra lucense”. 
 

Nese obxectivo, o Goberno galego participou “con forza”, e fíxoo a través do IGAPE; organismo que 

aportou dita cantidade procedente dun préstamo do Banco Europeo de Investimentos, e cun interese igual 

ao Euribor máis 0,5%. Asemade, a este importante importe hai que engadir 887.000 euros de incentivos e 

418.000 euros procedentes de fondos rexionais. Deste xeito, o importe total das axudas superaron o 4 

millóns. A obra foi confiada ao grupo empresarial Alvaher 98, que non procedía do sector turístico, senón 

do eido da alimentación, e tivo un investimento de 7,8 millóns. 

 

É dicir, “o sono persoal”, como fora definido por altos cargos da Xunta, indica Docasar, “foise 

transformando en pesadelo e fracaso”. Por este motivo, o parlamentario sinala que “cómpre preguntarse, 

primeiro, pola capacidade de análise do IGAPE diante do plan de negocio dun investimento que agora se 

revela como errado e, segundo, pola incapacidade xestora da empresa que, mesmo estivo rexeitando a 

contratación de eventos, o que tivo consecuencias graves sobre o emprego”.  

 

Por iso, o Grupo Parlamentario Socialista entende que “son necesarias moitas explicacións por parte da 

Xunta, pois a importante cantidade de diñeiro público alí investido ben o merece”. Neste senso, pedirán 
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que, ou ben o Goberno galego rendibiliza socialmente o enorme investimento realizado ou, pola contra, 

solicitarán que a axudas recibidas pola empresa sexan devoltas ao erario público e destinadas a empresas 

e emprendedores que realmente creen emprego e fagan un uso social dos fondos públicos recibidos.  

 

Trátase, especifica o socialista, de que este hotel funcione dun xeito semellante ao Balneario de Augas 

Santas, no que se manteñen máis de 50 persoas traballando, e que está prestando un servizo moi 

importante para o impulso da Ribeira Sacra. “A solución é moi sinxela: ou funciona o establecemento e 

cumpre as condicións para as que naceu este millonario proxecto, ou ben a empresa devolve ao erario 

público as importantes axudas públicas recibidas para que os emprendedores e empresas serias e 

responsables poidan dispoñer dos fondos para crear realmente emprego nesta zona”, conclúe. 
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