
 

 

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA INSTAR AO PARLAMENTO                     

DE GALICIA E AO GOBERNO GALEGO A MANTER E AMPLIAR AS GARANTÍAS LEXISLATIVAS                         

AMBIENTAIS E A TRANSPARENCIA E ACESSO Á DOCUMENTACIÓN PÚBLICA DAS                   

INICIATIVAS EMPRESARIAIS GALEGAS 

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de               

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou a principios de novembro unha nova “Lei de                

reactivación económica de Galicia”, argumentando a súa necesidade na busqueda da axilización dos             

trámites administrativos na creación de empresas, na eliminación das supostas barreiras actuais, na             

existencia de solapamentos innecesarios, así como duplicidades legais e administrativas.  

Curiosamente, é o propio Feijóo como presidente do goberno galego quen, nos últimos anos, tén               

impulsado outras leis con obxectivos ou fins similares, e semella que agora insatisfactorias. A primeira               

delas foi a Lei 9/2013 do emprendemento e da competitividade económica que foi a primeira desta                

serie de normativas que apostan por facilitar a implantación de “calquera actividade con seguridade              

xurídica”. Posteriormente, esta lei foi modificada outras catro veces.  

Pouco despois aprobouse a Lei 1/2015 de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa                

administración, que colocaba o foco na axilización dos procedementos administrativos para que a             

“tramitación administrativa non fose un problema” en palabras do presidente galego que volvía                         

insistir na nececidade de ofrecer ás empresas “seguridade xurídica” para que se poidan instalar                           

en Galicia.  

Seguidamente aprobouse a Lei 5/2017 de fomento da implantación de iniciativas empresariais,            

popularmente coñecida como a ‘Lei de depredación de Galicia’, coa que tamén se volvía a buscar a                 

‘seguridade xurídica’ e a constituir un “marco normativo estable, predicible, integrado, claro e de              

certeza” para apoiar ás empresas, unha lei que en menos de tres anos foi modificada xa tres veces                  

máis. A pesar das ansias lexislativas para garantir “seguridade xurídica” para as empresas, co anuncio               

desta nova lei de ‘reactivación’ o goberno galego demostra non estar aínda satisfeito coa simplificación               

de trámites e coas facilidades que se lle dá ás empresas para instalarse no noso país. Tal é así que o                     
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presidente volve insistir nas mesmas liñas centrais, como “a diminución da xestión burocrática da              

Administración pública autonómica”.  

Tendo en conta os antecedentes do corpo lexislativo de Feijóo, e os efectos que teñen provocado no                 

territorio galego, non é de estrañar que o tecido asociativo veciñal, ambientalista e social desconfíe das                

verdadeiras intencións do goberno da Xunta e do Partido Popular. Por todo o país sucédense e                

esténdense as desconfianzas cara un goberno que coa súa lexislación procurou amparar proxectos de              

megamineria ou permitir a instalación de vertedoiros en núcleos rurais habitados, como ben             

desmostrou a recente tentativa no lugar de Corexo. 

Numerosos colectivos de base sospeitan que as verdadeiras intencións da Xunta son as de restrinxir e                

mesmo eliminar o dereito ao acceso á documentación pública sobre determinadas iniciativas            

empresariais social e ambientalmente agresivas que ao Partido Popular tanto lle gusta amparar, cando              

non incentivar. Témese que cando esta lei sexa unha realidade se amplíe ainda máis a “barra libre” que                  

en grande parte xa existe hoxe, sobre todo para levar adiante proxectos de caracter esquilmador en                

espazos agora abandonados, como canteiras, para seren transformados en vertedoiros ou reactivar            

explotacións mineiras. Todo no marco do oscurantismo e opacidade co que a Xunta está a tratar a                 

chegada dos fondos europeos de reconstrución a Galicia, tendo anunciado 108 proxectos dos que              

pouco ou nada se sabe. Non semella moi errado intuir que esta nova lei que se está preparando vaia                   

facerse ‘a medida’ dos intereses empresariais representados nestes proxectos. 

Un dos eixos que recibirá máis fondos destes orzamentos europeos vai ser o da ‘transición enerxética’                

co obxectivo de lograr a descarbonización do país antes do ano 2050. Galicia atópase ante este reto                 

cunha normativa eólica obsoleta. O ‘Plan Eólico’ aprobado en 1997, modificado por última vez en 2002,                

non garante a correcta integración da actividade eólica no territorio con respecto á paisaxe, o medio                

ambiente e os asentamentos de poboación no rural, e representa o clásico modelo oligopólico de               

desenvolvemento económico. Neste sentido, é preciso contar cun marco normativo que democratice o             

sector introducindo a participación do tecido asociativo e da cidadanía en xeral, que garanta a               

racionalidade e sustentabilidade do sector eólico galego.  

Baixo a escusa da simplificación de trámites, semella que o presidente Feijóo busca priorizar              

novamente o beneficio das grandes corporacións en vez de centrarse en problemas como a sanidade               

ou a educación ou mesmo un investimento empresarial rigoroso e efectivo. Baixo as metáforas coas               

que se bautizan as súas leis camúflanse intencións que moitas veces van mesmo no sentido contrario                

ás estratexias da propia UE, como por exemplo no investimento verde que en Galicia se sitúa                

claramente por baixo da media europea e do Estado. Ademais da opacidade e do peche do debate                 

público sobre que proxectos son os que deberían ser prioritarios e cales non, para empregar eses                

fondos de reconstrución. 

Un vello xeito de camuflar os verdadeiros resultados das políticas de desenvolvemento económico. A              

pesar de todo este armazón normativo e da propaganda da Xunta de Feijóo, todos os datos indican                 

que Galicia continúa a perder peso económico no conxunto do Estado, frente ao Norte de Portugal,                
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continúan as deslocalizacións de empresas e a captación de capital estranxeiro non fai máis que               

baixar. Todo isto é o resultado duna política económica que non aproveita as potencialidades do país,                

que deixa fuxir oportunidades e tamén dos recortes orzamentarios que, entre outros moitos, tamén              

destacan no ámbito do desenvolvemento económico, como se pode ver reflectido nestes gráficos con              

datos da propia administración galega. 

En definitiva, un balance negativo no que non se atenden as necesidades reais do país, nin sequera                 

aquelas relativas a un desenvolvemento económico sustentable e con futuro, ao tempo que se busca               

un desarme da protección administrativa do noso territorio.  

Así pois, tendo en conta o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración                

do Pleno o seguinte: 

ACORDO:  

1. Instar ao Parlamento de Galicia a: 

a. garantir o cumprimento de todas as garantías ambientais e de transparencia e            

acceso á información pública sobre calquera iniciativa empresarial ou doutro tipo           

e en todas as normativas lexislativas futuras que se aproben. 
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b. aprobar un novo marco normativo para unha transición enerxética xusta e           

democrática, comezando pola aprobación dun novo Plan Eólico baixo os          

parámetros de sustentabilidade, participación pública, participación cidadá e        

preservación dos valores paisaxísticos, ambientais e sociais 

2. Instar á Xunta de Galicia a: 

a. aumentar as partidas destinadas ao desenvolvemento económico nos        

orzamentos do goberno galego, sucesivamente nos próximos anos, ata alcanzar          

as contías e porcentaxes anteriores ao ano 2000, e que este se desenvolva no              

marco da sustentabilidade social e ambiental. 

b. facer públicos os 108 proxectos que van ser financiados cos fondos de            

reconstrución europea, e abrir un verdadeiro debate público, implicando o tecido           

asociativo do país, sobre a súa ideoneidade ou non. 

3. Dar conta deste acordo a todos os grupos con representación no Parlamento de Galicia              

así como ao tecido ambiental, social e veciñal de Santiago. 

 

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2020 

Xan Duro Fernández 

 

Concelleiro do grupo municipal de Compostela Aberta 

 

 

 

 

 

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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