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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 PARA UBICACIÓN EN OURENSE DA SEDE DA 
AXENCIA ESPAÑOLA DE INTELIXENCIA ARTIFICIAL 
 

O Goberno central presidido por Pedro Sánchez está inmerso nunha necesaria e nova 

estratexia de desconcentración e descentralización de órganos do sector público 

institucional estatal. Un dos entes a situar fóra da capital do Estado será a Axencia Estatal 

de Supervisión da Intelixencia Artificial (AESIA), clave para o noso presente e o noso 

futuro polas súas funcións estratéxicas. De feito, os Orzamentos Xerais de 2022 xa 

contemplan a súa creación.  

 

Este órgano encargarase de supervisar todos os procesos de intelixencia artificial e os 

algoritmos que actúan en España e que afectan, especialmente, ao funcionamento dos 

servizos fundamentais do sector público e tamén á vida diaria de todos os cidadáns e 

cidadás. Unha vez en funcionamento, a AESIA terá independencia orgánica e funcional, 

polo que poderá adoptar decisións de forma obxectiva, transparente e imparcial. Ademais, 

terá personalidade xurídica pública, patrimonio propio e autonomía integral na súa xestión.  

 

Unha das súas misións máis relevantes da AESIA será adoptar medidas dirixidas á 

minimización de riscos sobre a seguridade e saúde das persoas, así como de protección dos 

dereitos fundamentais que poidan derivarse do uso irregular de sistemas de intelixencia 

artificial. Tamén procederá ao desenvolvemento e seguimento de todos os proxectos da 

Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial, en consonancia coas directrices establecidas 

a nivel europeo para todos os membros da UE. 

 

A través dos medios de comunicación, recentemente soubemos que a Xunta decidiu 

reclamar a ubicación deste organismo estatal na nosa comunidade, xa que Galicia é unha 

das poucas administracións autonómicas que desenvolveu unha estratexia propia en 

materia de intelixencia artificial. 

 

A ubicación destes órganos ao longo de todo o territorio será decidida mediante 

procedementos xustos, en base a criterios equitativos e independentes. Estes criterios 

inclúen, entre outros, a cohesión social e territorial; a mellora no funcionamento dos 

servizos públicos; os niveis de desemprego ou a loita contra o despoboamento.  

 

Así o confirma o Real Decreto 209/2022 que establece o procedemento para a 

determinación das sedes físicas de entidades do sector público estatal, mediante o que 

tamén se crea a comisión consultiva para determinar estas sedes físicas, unha norma xa en 

vigor que posibilita a desconcentración inmediata de entes existentes ou de nova creación. 

A cidade de Ourense cumpre sobradamente os requisitos para acoller esta axencia e outros 

organismos análogos, tanto do sector público estatal como da comunidade galega. Os e as 

socialistas consideramos imprescindible que os gobernos galego e estatal aposten de 
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inmediato pola provincia española con maiores problemas demográficos durante o último 

século. Resulta evidente que a implantación da AESIA –ou doutros órganos 

administrativos relevantes– en Ourense sería un pulo para a economía e a demografía 

ourensá. 

 

O reto demográfico ao que nos temos que enfrontar é unha cuestión de loita contra a 

desigualdade e a inxustiza. O proceso de recuperación e reversión da grave situación actual 

nos territorios afectados polo despoboamento, debe fundamentarse nun compromiso 

compartido, no que todas as administracións públicas e axentes sociais asuman parte da súa 

responsabilidade nun proceso que, no fondo, afecta ao conxunto da sociedade.  

 

Está comprobado que afondar na descentralización de actividades e infraestruturas nos 

territorios que non son capital administrativa estatal ou rexional, contribúe a frear esta 

tendencia poboacional negativa e a xerar innovación e emprego de calidade, así como a 

impulsar sinerxias transversais na actividade económica. 

 

Estamos pois ante un asunto que ten que ver co centralismo económico e co poder, que 

pode ser fundamental para o futuro destes territorios con problemas. As dinámicas creadas 

polos empregados e empregadas públicos, as empresas que traballan coas administracións 

e todos os seus servizos auxiliares e transversais, benefician claramente ás localidades 

onde están asentadas as institucións. Incluso contribúen a incrementar considerablemente a 

renda dispoñible da súa veciñanza. 

 

Situar organismos que dependen de ministerios ou consellerías en cidades distintas a 

Madrid e Santiago de Compostela non é un debate novo, pero si está moi vivo ante a 

novidosa estratexia de descentralización impulsada polo Goberno central e tamén polas 

decisións de algúns executivos autonómicos. 

 

A pesar de que xa hai institucións estatais fóra da capital de España, o Goberno central 

quere afondar na descentralización da súa estrutura, a través deste plan específico que 

permitirá beneficiar ás zonas especialmente afectadas polo despoboamento. E, para iso, o 

executivo puxo en marcha o plan de medidas do Goberno ante o reto demográfico, que pon 

o seu foco no “reforzo dos servizos públicos e o impulso da descentralización” con accións 

concretas nun dos seus eixos.  

 

Os e as ourensáns non podemos quedar á marxe deste proceso. Estamos nunha provincia 

historicamente maltratada, cunha importante carencia de investimentos e cunha ausencia 

inaudita de órganos, institucións ou industrias froito de descentralización. Só podemos 

citar unha excepción: a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, creada en 2008 polo 

executivo de José Luis Rodríguez Zapatero, con competencias intercomunitarias en tres 

comunidades. 

 

Ourense está inmerso nun grave carrusel de regresión demográfica, xa que, nas últimas 

catro décadas, perdeu 128.000 habitantes. Un proceso destrutivo que se agudizou nos 
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últimos lustros cunha sangría poboacional non vista en ningún outro territorio da UE, sen 

que ninguén fixera aínda nada efectivo para reverter esta situación. 

 

Ante esta situación, desde o PSdeG-PSOE de Ourense consideramos urxente adoptar 

solucións unánimes. Estamos ante un problema nuclear para a nosa cidade e para a nosa 

provincia. E, por iso propoñemos demandar á Xunta que ubique na nosa cidade a sede da 

Axencia Española de Supervisión de Intelixencia Artificial, que está a reclamar ao 

Goberno central. Os problemas demográficos e a inminente implantación no campus 

universitario das Lagoas do grao e do máster en Intelixencia Artificial, tamén son factores 

determinantes que deixan claro que somos o lugar máis axeitado. 

 

Precisamos accións inmediatas baseadas nunha discriminación positiva real como a 

descentralización de órganos do sector público institucional estatal, así como de outros 

entes ou institucións da Xunta de Galicia.  

 

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

 

 

1. Instar ao goberno da Xunta de Galicia a que reclame para Ourense a sede da 

Axencia Estatal de Supervisión da Intelixencia Artificial en base ao estipulado no 

Real Decreto 209/2022, que establece o procedemento para a determinación das 

sedes físicas de entidades do sector público estatal, así como a posta de marcha de 

políticas de descentralización de actividades e infraestruturas da administración 

autonómica, coa finalidade de fixar poboación e impulsar a economía.  

 

2. Instar ao Goberno de España a afondar nas políticas de descentralización de 

actividades administrativas e infraestruturas públicas, instalando en Ourense a sede 

de organismos da Administración Xeral do Estado ou das súas entidades adscritas 

ou dependentes, no marco de reto demográfico, coa finalidade de fixar poboación e 

impulsar a economía e, nomeadamente, que unha desas sedes sexa a da Axencia 

Estatal de Supervisión da Intelixencia Artificial, en base ao estipulado no Real 

Decreto 209/2022. 

 

 

En Ourense, 11 de maio de 2022. 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 

 

 

 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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