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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 AXUDAS QUE OS TRANSPORTISTAS 
RECLAMAN Á DEPUTACIÓN DE OURENSE E SOBRE UN PLAN GLOBAL 
ANTE A SITUACIÓN PROVOCADA POLA INVASIÓN DE UCRAÍNA 
 
No pleno ordinario de abril da Deputación de Ourense, o Partido Popular, Democracia 
Ourensana e a deputada tránsfuga rexeitaron debater unha iniciativa impulsada polo 
PSdeG-PSOE, que recollía un amplo abano de medidas para facer fronte á situación de 
emerxencia social e económica que a invasión de Ucraína ordenada por Vladimir Putin 
está a causar en toda Europa. Esta actitude, negando axudas urxentes e necesarias a persoas 
ou empresas, parécenos irresponsable, sobre todo sabendo que algúns deses colectivos 
pediron expresa e publicamente a esta institución as medidas. 
 
Entre eses colectivos atópanse os e as transportistas de mercadorías. Concretamente, a 
Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia reclamou a 
esta institución provincial axudas como as outorgadas pola Deputación da Coruña. Están a 
falar dunha estensa liña de subvencións de ata 3.000 euros para os sectores primario e 
servizos, afectados directamente pola alza nos prezos do combustible, que a deputación 
coruñesa gobernada polos socialistas xa formalizou.  
 
Desde esta asociación afirmaron necesitar “o compromiso das tres deputacións de Lugo, 
Ourense e Pontevedra para que o sector non se sinta discriminado na súa propia 
comunidade”, ante unha “iniciativa tomada pola Deputación da Coruña” que debería ser 
“secundada polo resto” porque, no caso galego, este problema “acentúase” debido á 
situación xeográfica periférica de Galicia, o que “pasa factura en longos percorridos”.  
 
Resulta evidente a necesidade destas axudas para este sector ao consultar os datos da 
Coruña: o crédito de cinco millóns de euros esgotouse en menos de 24 horas, sendo o 
sector do transporte de mercadorías o que maior número de solicitudes rexistrou, sumando 
algo máis do 38 % do total.  
 
O que fixo a Deputación da Coruña debería ser replicado de inmediato polas outras tres 
deputacións galegas e tamén pola administración autonómica. Como xa destacamos 
anteriormente, tanto a Xunta de Galicia como a Deputación de Ourense contan con fondos 
e remanentes orzamentarios moi importantes, que deben ser investidos de forma xusta e 
equitativa, desde o noso punto de vista, sempre a través de plans globais democráticos ou 
mediante subvencións en procedementos de concorrencia competitiva. Nunca con plans 
masivos nominativos ou con repartos millonarios a dedo, tras pasar por despachos. 
Igualmente, o Goberno central debe afondar nas medidas que está a adoptar 
conxuntamente coa Unión Europea. 
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No caso concreto desta institución provincial, contamos cun aforro que alcanzou en 2021 
os 48 millóns que pode ser empregado para estas necesidades. Así mesmo, mantemos a 
reclamación ao goberno galego para que, dentro das súas amplas competencias estatutarias 
e da súa avultada capacidade económica, sexa un axente máis activo ante esta situación. É 
ben sabido que os e as socialistas defendemos que as institucións públicas non somos 
bancos onde acumular fondos públicos. E menos en momentos tan complexos. 
 
Se hai un mes considerábamos sorprendente que, nunha provincia como Ourense, cun 
sector agrogandeiro que exerce un papel nuclear na economía, a Deputación non propuxera 
axudas ou medidas motu proprio para este importante sector, agora cremos vital adoptar 
esta decisión. Por iso insistimos nun fondo dotado con dous millóns de euros, destinado a 
financiar axudas directas para o sector primario, obrigado a facer fronte a un maior gasto 
económico derivado do abrupto encarecemento da enerxía, dos combustibles e de 
determinadas materias primas.  
 
Tamén reiteramos pór en marcha un sistema de axudas aos concellos da provincia, dotando 
cun millón de euros, para que poidan compensar os incrementos económicos derivados do 
encarecemento global de enerxía nos últimos meses. Igualmente mantemos a proposta de 
que as entidades locais de Ourense poidan habilitar unha partida orzamentaria, co fin de 
actualizar os prezos das obras en execución ou licitación, compensando así a subida dos 
prezos, neste contexto de relacións comerciais globais. 
 
Como xa fixemos anteriormente, achegamos xunto a estas medidas a meirande parte das 
propostas que o grupo do Partido Popular trasladou ao pleno provincial, mediante unha 
emenda á moción orixinal dos e das socialistas, no que se reclaman accións concretas á 
Xunta de Galicia e ao Goberno central.  
 
O pasado mes de abril, os grupos conservadores da Deputación de Ourense optaron por nin 
querer debater estas e outras medidas de análoga natureza que comparten un fin urxente e 
primordial: axudar a persoas, colectivos ou empresas con necesidades imperantes impostas 
por unha situación allea e sobrevinda. As persoas que formamos parte da comunidade 
política non podemos vivir a marxe das demandas da sociedade e tombar o debate destas 
medidas, é unha labazada á veciñanza e á democracia ás que nos debemos. 
 
Os e as socialistas cremos que esta nova e actualizada iniciativa, pola súa importancia, 
debe ser aprobada unanimemente por todos os grupos da corporación. Non se entendería 
un novo non dos grupos conservadores do pleno, cando a cidadanía reclama a berros a nosa 
atención. Desde o PSdeG-PSOE cremos imprescindible reclamar a este pleno, máximo 
órgano colexiado da institución, axudas para o sector do transporte e para outros colectivos 
e persoas. Cómpre actuar a todos os niveis. 
 
Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 
 
1. Instar á Deputación de Ourense a poñer en marcha as seguintes medidas, para facer 

fronte á situación económica e social derivada da invasión de Ucraína:  
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1.1 Aprobación dun plan enerxético dotado cun 1 millón de euros, para crear un 

sistema de axudas equitativas a concellos ourensáns co fin de afrontar os 
desaxustes económicos que sofren ou sufrirán polo encarecemento de enerxía. 

1.2 Creación dunha liña de axudas directas para o sector do transporte e o sector 
dos servizos, co fin de que poida facer fronte ao maior gasto causado polo 
abrupto encarecemento da enerxía, os combustibles e algunhas materias primas, 
dotado inicialmente con 2 millóns de euros. 

1.3 Creación dunha liña de axudas directas para o sector primario, que xoga un 
papel nuclear na economía de Ourense, co fin de que poida facer fronte ao maior 
gasto causado polo abrupto encarecemento da enerxía, os combustibles e algunhas 
materias primas, dotado inicialmente cun 1 millón de euros. 

1.4 Habilitar unha partida económica que permita actualizar os prezos das obras 
en execución ou licitación da propia deputación ou dos concellos de Ourense, 
para compensar así a subida global de prezos. 

 
2. Instar á Xunta de Galicia a poñer en marcha as seguintes medidas, para facer fronte á 

situación económica e social derivada da invasión de Ucraína:  
 
2.1 Aprobar un plan social de axudas ás familias máis vulnerables, que permita 

triplicar o financiamento do bono social eléctrico. 
2.2 Reformulación da Tarxeta Básica para incorporar a persoas refuxiadas. 
2.3 Plan autonómico de axudas directas aos autónomos e profesionais, co fin de 

compensar o aumento de custes do transporte. 
2.4 Habilitar un fondo de avais que garanta a viabilidade de empresas afectadas polo 

peche de mercados en Rusia e Ucraína. Rebaixa real nas taxas da ITV. 
2.5 Impulso lexislativo para determinar, por parte da Xunta de Galicia, os proxectos 

estratéxicos dirixidos a elevar a autosuficiencia enerxética. 
2.6 Aprobar a habilitación legal para que as entidades locais poidan aprobar 

unha partida co fin de actualizar os prezos das obras en execución ou 
licitación, compensando así a subida de prezos. 

2.7 Analizar, xunto cos sectores máis afectados palas consecuencias da invasión de 
Ucraína (transporte, industrias electrointensivas, pesca, agrogandeiría, turismo...) 
e, en coordinación coas políticas que ao efecto se impulsen pola Unión Europea e 
polo Goberno de España, a poñer en marcha aquelas medidas necesarias, no 
ámbito das súas competencias, coa finalidade de mitigar a situación pola que 
atravesan os mencionados sectores. En particular, impulsar e executar as medidas 
incluídas no plan de choque elaborado pola Xunta de Galicia, en concreto: 

 
A. Activar o Bono Social Térmico para axudar aos fogares en situación de 

vulnerabilidade a afrontar os gastos de calefacción, auga quente e cociña, o do 
complemento autonómico de 100 euros aprobado no Consello da Xunta. 

B. Reforzar as medidas activas no plan de aforro enerxético para as familias, 
solicitando ao goberno fondos para duplicar o impulso do autoconsumo 
eléctrico e as renovables térmicas nos fogares galegas. 
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C. Ampliar o programa Renove Automoción para seguir fomentando a compra 
de vehículos eficientes. 

D. Axudar a pequenas e medianas empresas, cunha nova liña de avais de 
IGAPE-SGR destinada a cubrir as necesidades de liquidez, e a realizar 
investimentos en elementos produtivos que axuden a facer fronte á actual 
situación. 

E. Desenvolver un programa de préstamos directos do IGAPE para a industria 
manufactureira, así como habilitar os mecanismos necesarios para flexibilizar a 
devolución dos préstamos e avais directos da Xunta. 

F. Activar o Bono Enerxía PEME, dirixido a comercios, hostalería e pequenas e 
medianas empresas para equipos que reduzan o consumo enerxético. 

G. Activar o Bono Turístico como efecto dinamizador do consumo interno e 
axilizar as axudas para a dixitalización e eficiencia enerxética neste ámbito.  

H. Inxección extraordinaria para blindar o transporte público por estrada 
fronte á subida dos carburantes. 

I. Inxectar liquidez ao sector gandeiro pola vía do financiamento de circulante 
(avais, subsidios de tipo de xuro...) e do anticipo de axudas da PAC. 

J. Crear o Observatorio da Cadea Alimentaria Galega como organismo emisor 
de informes sobre a situación económica dos diferentes ámbitos do sector 
primario galega. 

K. Crear a Axencia de Información e Control Alimentario de Galicia para dar 
cumprimento ás abrigas da Lei da cadea alimentaria. 

 
3. Instar ao Goberno de España a adoptar as seguintes medidas, para facer fronte á 

situación económica e social derivada da invasión de Ucraína: 
 

3.1 Aprobar, da man da UE, un cambio na regulación do mercado eléctrico para 
toda a península ibérica, que faga posible desvincular o prezo da enerxía eléctrica 
dos prezos do gas. 

3.2 Que faga efectivo o compromiso asumido na declaración pactada na Conferencia 
de Presidentes celebrada o domingo 13 de marzo de 2022 e poña en marcha as 
medidas para minimizar as consecuencias socioeconómicas nas empresas e nos 
cidadáns tras a invasión de Ucraína e, entre elas, as seguintes: 
 
3.2.1 Baixada dos impostos que gravan a electricidade, o gas, a gasolina e 

gasóleo. En particular: 
 

A. Reducir o Imposto Especial aos Hidrocarburos contemplado no artigo 
50 da Lei 38/1992 de Impostos Especiais, aos niveis mínimos de 
imposición aplicables aos carburantes, apuntados no Anexo 1 da 
Directiva 2003/96/CE do Consello de 2003, de maneira provisional e en 
tanto persista a excepcional situación de prezos. 

B. Tipo impositivo súper reducido do 4 % do IVE ao gas natural. 
C. Instar á Comisión Europea á modificación da Directiva 2006/112/CE do 

Consello, relativa ao sistema común do Imposto sobre o Valor 
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Engadido, para que contemple a aplicación dun tipo impositivo 
reducido aos carburantes de automoción, así como a suspensión dos 
tipos mínimos do Imposto Especial de Hidrocarburos establecidos na 
2003/96/CE do Consello, de maneira provisional e en tanto persista a 
excepcional situación de prezos. 

D. Estender as medidas fiscais adoptadas polo Goberno para mitigar a 
escalada da factura eléctrica ata o 31 de decembro de 2022 e 
incrementar a redución temporal do IVE para que pase do 10 % ao 4 %. 

 
3.2.2 Medidas específicas para os sectores máis afectados pola situación 

actual: transporte, industrias electrointensivas, pesca, agrogandeiría e 
turismo.  

3.2.3 Transición enerxética planificada, proporcional e xusta.  
3.2.4 Reverter o incremento xeneralizado de impostos, especialmente das 

decenas de impostos que o Goberno central incrementou durante o 
período 2011-2018 segundo recollen as memorias anuais da Axencia 
Tributaria, descartando a implantación de peaxes nas autovías que 
suporían novas cargas para as familias e sectores produtivos esenciais. 

3.2.5 Impulsar un plan nacional de produtos estratéxicos para garantir a 
subministración de produtos básicos á poboación e no que se priorice a 
produción no mercado interior. 

3.2.6 Intensificar a flexibilización da normativa de contratación pública 
vixente, axilizando os procesos. 

3.2.7 Aplicar unha cogobernanza real dos fondos de recuperación Next 
Generation coas Comunidades Autónomas e axilizar a súa execución 
mediante criterios de selección xustos e transparentes, dando prioridade 
ao impulso de PERTEs. 

3.2.8 Aplicar as modificacións dos créditos orzamentarios para 2022 que 
resulten necesarias para reducir gasto improdutivo. 

 
 
En Ourense, 11 de maio de 2022. 
 
Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 
 

 
 
 
SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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