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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 RECLAMAR Á XUNTA DE GALICIA 

INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS NA PROVINCIA DE OURENSE. 

 

Segundo os datos máis actualizados ofrecidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE), a 

provincia de Ourense contaba en 2020 con 1.954 empresas de actividade industrial e 

14.596 afiliacións en alta laboral neste sector en xuño de 2022. No epígrafe da agricultura 

e a pesca –ámbitos estreitamente relacionados coa industria da nosa comunidade– Ourense 

sumaba 3.242 empresas con 4.659 afiliacións en alta. 

 

Na Coruña son 5.325 empresas e 53.562 afiliacións industriais e 15.216 empresas e 20.086 

afiliacións da agricultura e a pesca. En Pontevedra suman 4.966 empresas e 60.786 

afiliacións industriais e 10.355 empresas con 14.890 afiliados e afiliadas na pesca e a 

agricultura. En Lugo, 1.790 empresas e 13.543 afiliados e afiliadas industriais, aos que hai 

que engadir 12.105 empresas e 14.676 afiliacións na agricultura e a pesca.  

 

Estes datos permiten obter unha ollada grosso modo, sobre o peso real do sector industrial 

en cada unha das catro provincias, evidenciando que, unha vez máis, Ourense ocupa o 

último lugar dentro de Galicia. Unha análise comparada destas cifras, tanto en termos 

relativos como absolutos, amosa que a industria aínda ocupa un papel secundario –ou 

incluso terciario– fronte ao sector dos servizos e da administración, que dominan con 

rotundidade o tecido económico provincial. 

 

Na actualidade, a política industrial está a captar de novo a atención en toda Europa como 

motor de novos e máis amplos obxectivos económicos e sociais, moi relacionados coa 

transición ecolóxica ou a redución da dependencia de mercados exteriores no subministro 

de materias primas. Os e as economistas coinciden en resaltar que, un sector industrial 

forte, consolidado e, sobre todo, modernizado, resultará crucial para o desenvolvemento 

próspero co fin de lograr unha economía moderna e unha sociedade máis sostible.  

 

De feito, a inclusión desta reindustrialización na Axenda 2030 –aprobada pola asemblea 

xeral da ONU en 2015– como Obxectivo de Desenvolvemento Sostible número 9, 

confirma o seu papel central no programa xeral de futuro para desenvolvemento dos 

estados membros da Organización das Nacións Unidas, entre eles, España. 

 

O Goberno central ten competencias e facultades de impulso en materia industrial pero, no 

caso concreto de Galicia, a competencia en política industrial é exclusiva da Xunta, que 

non só ten que propoñer, senón tamén liderar as iniciativas e as políticas deste ámbito. Así 

o determina o artigo 30 do Estatuto de Autonomía, no que se detalla que “de acordo coas 

bases e a ordenación da actuación económica xeral e a política monetaria do Estado”, 

corresponde á comunidade autónoma galega “nos termos do disposto nos artigos 38, 131 e 

149.1.11 e 13 da Constitución a competencia exclusiva (sic), entre outros, en “industria, 


Firma de PDF



 

 
 
 

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 
 

sen prexuízo do que determinen as normas do Estado por razóns de seguridade, sanitarias 

ou de interese militar e as normas relacionadas coas industrias suxeitas á lexislación de 

minas, hidrocarburos e enerxía nuclear”. O mesmo artigo regula que tamén é competencia 

exclusiva da Xunta o “fomento e planificación da actividade económica en Galicia”. 

 

Se embargo, podemos observar que, este obrigado fomento e impulso da activade 

industrial e económica por parte da Xunta, está a excluír deliberadamente a Ourense. 

Ningunha das iniciativas industriais do goberno galego está na provincia. Igualmente non 

frutificaron en territorio ourensá ningún dos grandes proxectos desenvolvidos no pasado.  

 

O eixo atlántico en xeral e a provincia da Coruña en particular destacan no mapa dos 

grandes proxectos industriais promovidos en Galicia, grazas ás políticas públicas de 

descarbonización e aos inxentes fondos europeos. Por exemplo: ningún dos sete proxectos 

que a Xunta tramita para elaborar hidróxeno e metanol renovables estará localizado aquí. A 

provincia coruñesa suma catro (As Pontes; Mugardos e dous na Coruña); Pontevedra dous 

(Caldas de Reis e Vigo) e Lugo un (Begonte). 

 

Outros grandes investimentos industriais relacionados coas renovables tampouco recalarán 

en Ourense: unha fábrica de fibras téxtiles irá a Palas de Rei (Lugo) e unha factoría de 

neumáticos estará nas Pontes (e será clave tamén para Ferrol, xa que permitirá multiplicar 

por catro o seu tráfico portuario de contedores). O recente anuncio da multinacional 

Maersk de producir metanol tamén recalará na Coruña. Na comarca de Ferrolterra, outra 

das zonas galegas con problemas demográficos, avanzan imparables importantes accións 

industriais, algunhas de promoción pública como Navantia ou Reganosa. 

 

Gran parte destes investimentos multimillonarios están a frutificar agora grazas á 

dispoñibilidade de grandes cantidades de fondos públicos europeos para os plans de 

recuperación, tralo golpe económico provocado pola Covid-19. Estes plans están a permitir 

que Galicia acumule máis grandes proxectos empresariais que nunca, tanto de iniciativa 

pública como privada ou mixta, pero Ourense quedou totalmente á marxe.  

 

Non son os únicos exemplos. Recentemente a Xunta destacou, polo menos, 15 iniciativas 

empresariais que considera “prioritarias”, por pertencer a sectores estratéxicos ou por 

integrarse no financiamento ‘Next Generation’. Estarán situadas en Padrón, Ribeira, 

Carballo, A Coruña, Mugardos, A Laracha, As Somozas, Salvaterra de Miño, Vilanova de 

Arousa, Castro de Rei, Lugo, Monforte de Lemos e Sarreaus. Só un proxecto (unha planta 

de biometano) recalará na provincia. Supostamente.  

 

Que está a facer a Xunta para sacar a Ourense deste apartheid industrial? Nada. O Goberno 

galego, neste ámbito, está sumido nunha espiral do escapismo coa nosa provincia. Alguén 

recorda o último gran investimento industrial de promoción pública autonómica ou 

mediante colaboración púbico-privada? Nesta marxinación a Ourense tamén ten moito que 

ver que, por exemplo, no proxecto de orzamentos da Xunta para o exercicio de 2023, a 

nosa provincia será a que menos fondos recibirá, tanto en termos absolutos como relativos. 
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Isto, ademais, non é unha situación puntual. Desde 2019, A Coruña recibiu dos orzamentos 

autonómicos 13.000 millóns máis que Ourense ou case 4.000 millóns máis que Pontevedra. 

 

Trala gran crise económica e social provocada pola pandemia global do virus Sars-COV-2, 

a de maior calado desde a desfeita ocasionada pola Segunda Guerra Mundial, a 

recuperación económica impulsada, entre outros, polas administracións públicas, está a 

convertirse nunha prioridade absoluta. A reindustrialización inclusiva e sostible será 

fundamental para construir un futuro mellor, pero nós non estamos nese plan.  

 

Por iso, desde o PSdeG-PSOE defendemos que a administración autonómica galega debe 

ter un papel primordial, moito máis proactivo, na recuperación de Ourense xa que, ata o de 

agora, limitouse a, literalmente, mirar cara outro lado. 

 

A reindustrialización sostible xa está a desempeñar un papel fundamental na recuperación 

económica trala crise COVID-19 e a invasión de Ucrania ordenada por Vladimir Putin. Por 

tanto, tamén debemos intensificar a colaboración público-privada para avanzar neste 

camiño.  

 

Estas accións están aínda máis xustificadas no caso de zonas como a provincia de Ourense, 

cuxos problemas económicos, demográficos e sociais non comezaron nin coa pandemia nin 

cos danos colaterais orixinados por un novo conflito bélico en territorio europeo. 

Comezaron antes, hai xa catro décadas, cun inaudito declive poboacional e industrial que 

provocou a fuga de grandes empresas como Citroën ou a emigración de decenas de miles 

de veciños e veciñas, ante a falta de oportunidades laborais. E, ata o de agora, ninguén 

puxo freo a esta grave situación aprobando proxectos serios, sólidos e factibles desde o 

goberno autonómico. 

 

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

 

1. A Deputación Provincial de Ourense insta á Xunta de Galicia a exercer as súas 

competencias exclusivas en materia de promoción económica e industrial, mediante 

a elaboración das políticas e proxectos de apoio, impulso e execución de 

investimentos industriais na provincia de Ourense, tanto de carácter público como 

mediante acordos público-privados, co fin de impulsar unha a mellora da economía 

local e para loitar contra o reto demográfico. 

  

2. A Deputación Provincial de Ourense insta á Xunta de Galicia a non marxinar á 

provincia de Ourense na promoción, impulso ou apoio a novos investimentos 

prioritarios de carácter industrial dentro de Galicia, promovendo, motu proprio, 

proxectos de interese autonómico ou intercedendo para que proxectos deste sector, 

cofinanciados mediante acordos económicos públicos-privados, sexan localizados 

na provincia ourensá. 

 

3. A Deputación Provincial de Ourense insta ao Goberno central a exercer as súas 

competencias en materia de cooperación e coordinación coas comunidades 
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autónomas, especialmente coa de Galicia, en materia de industria, así como as 

destinadas a favorecer e impulsar a actividade empresarial das pemes, mediante a 

elaboración de políticas que permitan o desenvolvemento industrial e que tamén 

estimulen a consolidación e crecemento do noso tecido industrial, co fin de lograr 

novos investimentos de gran tamaño para a provincia de Ourense.  

 

 

En Ourense, a 10 de novembro de 2022. 

 

 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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