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RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, deputado e voceiro do Grupo Provincial 

Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto na Lei de Bases Reguladora do 

Réxime Local, ó artigo 91 e 97, entre outros, do R.O.F. e o Regulamento da Corporación 

presenta unha MOCIÓN SOBRE O PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADELA. 
 
En 2006, o goberno da Xunta de Galicia presidido polo socialista, Emilio Pérez Touriño, 

nunha aposta inédita por Ourense e polo reequilibrio territorial co interior de Galicia, 

aprobou o ‘Plan Territorial Integrado do Val da Rabeda’, un proxecto urbanístico integral 

deseñado polo arquitecto Cesar Portela que permitiría crear, nos concellos de Taboadela e 

Paderne de Allariz, ao lado mesmo do cinto industrial da cidade de Ourense, novos espazos 

industriais, empresariais, dotacionais e vivendas. 

 

O proxecto foi collendo forma ata tal punto que o Instituto Galego de Vivenda e Solo 

(IGVS), adquiriu unha parte relevante dos terreos onde se asentarían distintas actuacións, 

sumando dous millóns de metros cadrados en ambos municipios. O goberno autonómico 

aínda presidido por Pérez Touriño, consignou nos orzamentos para o ano 2009, unha 

partida de 14 millóns de euros, co fin de comezar a desenvolver algunhas das actuacións 

contempladas naquel plan.  

 

A chegada do PP ao goberno da Xunta en 2009, implicou un rotundo e negativo cambio de 

criterio no referente á execución orzamentaria. A partida prevista non foi executada e os 14 

millóns de euros orzamentados para estes municipios ourensáns, pasaron a engordar 

partidas noutras provincias de Galicia que eran máis prioritarias para o PP. Tres lustros 

despois, eses dous millóns de metros cadrados están completamente abandonados a pesar 

de que ese gran volume de superficie segue a ser de titularidade pública autonómica, pero 

sen uso algún. 

 

En abril do ano 2010, o PP materializa outra gran labazada contra Ourense, cando o 

Consello de Goberno da Xunta acorda “desistir” do ‘Plan territorial integrado do Val da 

Rabeda’. No seu lugar, o executivo de Núñez Feijóo redimensiona á baixa a proposta para 

o Val da Rabeda, volatilizando o proxecto de Portela, pasando a ser dous parques sectoriais 

individuais denominados ‘Parque empresarial de Taboadela’ e ‘Campus Industrial de 

Paderne de Allariz’.  

 

Desde aquela decisión de Núñez Feijóo, hai máis dunha década, eses terreos están 

improdutivos e sen uso. Ademais, a administración debe gastar fondos públicos ano tras 

ano para controlar a biomasa, por mor da perigosidade de verse afectados polo lume.  

 

No PSdeG-PSOE sabemos que a Xunta está a redactar actualmente un proxecto sectorial 

para a área empresarial e industrial de 1.129.596 metros cadrados localizada en Paderne de 

Allariz. Tamén nos consta que, doce anos despois, non hai intención algunha de 

desenvolver actuacións na área industrial planificada en terreos de Taboadela. 

 

No caso deste polígono ideado para Taboadela, estamos a falar de 1.220.000 metros 

cadrados de solo –moi produtivo ata hai pouco– sen grandes accidentes xeográficos, o que 



 

 

 

 

Grupo Provincial Socialista 
Rúa Progreso, 32 – 2º andar 

32003 Ourense 

Tlf. 988 385 203 Tlf/Fax. 988 385 178 

CIF: G32244345 

 

  

www.psdegpsoeourense.es 

socialistaourense@gmail.com 
     PSdeGdeOurense 

 

facilita a súa urbanización. Tamén están magnificamente situados: a escasa distancia dos 

outros polígonos industriais existentes; a carón da estación de ferrocarril e con 

comunicación directa coas autovías A-52, AG-31 e a estrada N-525.  

 

Desde o PSdeG-PSOE creemos que, unha vez descartada calquera tipo de intervención da 

Xunta de Galicia a curto ou medio prazo para a súa execución, ábrese unha interesante 

fiestra de  oportunidade para que sexa a Deputación de Ourense quen asuma a titularidade 

destes terreos, para poder desenvolver algún dos proxectos estratéxicos para a comarca e, 

por alcance, para toda a provincia.  

 

As posibilidades non só se limitarían o desenvolvemento industrial, senón que se poderían 

contemplar ámbitos tan diversos como o medioambiental, agropecuario, cultural, 

deportivo, lúdico ou forestal, considerando os seguintes criterios base: 

 

 -Establecer unha estratexia de ocupación do territorio onde convivan 

infraestruturas e usos produtivos coa estrutura agraria actual, mediante a definición 

física necesaria para ser soporte destas actividades, partindo da potencialidade dos 

elementos estruturais do territorio.  

 

- Ampliación do solo produtivo, introducindo infraestruturas necesarias para a súa 

creación, incorporando aspectos para desenvolvelas, potencialas e integralas no 

medio. 

 

-Consideración dun área de intervención extensa para incidir sobre o conxunto do 

territorio, evitando producir un desenvolvemento concentrado, e polo tanto, 

desequilibrado. 

 

Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

 

1º.- Solicitar ao Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e á Xunta de Galicia a 

transferencia a Deputación Provincial de Ourense dos terreos que conformarían o 

denominado ‘Parque Empresarial de Taboadela’, para desenvolver proxectos 

estratéxicos para a provincia de Ourense. 

 

En Ourense, 15 de outubro de 2021. 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino 

 

 
 
SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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