
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 6ª, INDUSTRIA,

ENERXÍA, COMERCIO E TURISMO
 

Día: 28.06.2018        Hora: 10:30



ci 
•'y ' MDA 

um. 

A Comisión 6a  Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 28 de xuño de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto único: Proposicións non de Iei 

1.1 	 17109 (10/PNC-001423) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel 
Sobre a consignación polo Goberno galego para o ano 2018 das partidas 
orzamentarias suficientes para axilizar o desenvolvemento da oferta de 
chan industrial, o establecemento dun calendario pechado de posta á 
disposición das empresas do chan industrial da Plisan, así como a remisión 
ao Parlamento de Galicia de informes trimestrais en relación co estado de 
execución das obras 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 182, do 27.09.2017 

1.2 	31897 (10/PNC-002591) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Chao Pérez, Luca 

Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dun plan específico contra 
a estacionalidade do turismo 

Publicación da iniciativa, BOPG n.° 319, do 13.06.2018 

1.3 	32092 (10/PNC-002616) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o 
relanzamento e a consolidación da Feira do Moble da Estada como evento 
de referencia do sector do moble e da madeira e o impulso da cidade do 
moble, así como a aprobación, no ano 2018, dun plan estratéxico do sector 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  323, do 20.06.2018 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis 
horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento. 
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O que ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2018 

Cristina Isabel Romero Fernández 
Presidenta da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 20/06/2018 18:30:29 
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1. Proposicións non de lei
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1.1 17109(10/PNC-001423)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel

Sobre a consignación polo Goberno galego para o ano 2018 das

partidas orzamentarias suficientes para axilizar o

desenvolvemento da oferta de chan industrial, o

establecemento dun calendario pechado de posta á disposición

das empresas do chan industrial da Plisan, así como a

remisión ao Parlamento de Galicia de informes trimestrais en

relación co estado de execución das obras

Publicación da iniciativa, 182, 27.09.2017
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados Abel Losada Alvarez e José Manuel Pérez Seco, a través 

do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en 

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 

 

Exposición de motivos 

 

A pesares da aparente urxencia coa que o goberno da Xunta de Galicia 

reclama a actividade lexislativa para, en teoría, favorecer as instalacións 

empresariais, o certo é que os feitos concretos que van máis alá da 

publicidade e a propaganda mostran unha realidade ben distinta. 

O caso do lentísimo avance nas obras da Plisan é o mellor exemplo. Agora, 

cando o retraso previsto acumula anos, e ademais prolóngase cada vez 

máis. Hai que recordar que o Goberno galego asegurou que en xaneiro de 

2017 comezaría a instalación das primeiras empresas. As administracións 

gobernadas polo PP, continúan ancoradas na propaganda. 

Sinalan que Zona Franca relanzará a Plisan, iso si 17 años despois dos 

primeiros trámites. E que aportará 10 millóns de euros para urbanizar chan 

industrial. Estando previsto que se liciten estas obras no futuro, a 

depuradora non está funcionando aínda, preto de un millón de metros 

cadrados de terreo. 

Pero lamentablemente a realidade imponse, e as incertezas que se acumulan 

sobre a construción da Plisan seguen aumentando, mentres as 

deslocalizacións aumentan cara ao norte de Portugal, o chan industrial é un 

ben escaso e caro no sur da provincia de Pontevedra e lamentablemente as 

proposicións de lei express do Partido Popular, non son máis que parches 

que agochan outras intencións económicas e políticas.  

 

 

 

 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que: 

 

1. Consigne nos orzamentos de 2018 as partidas orzamentarias 

suficientes para desenvolver a oferta de chan industrial no menor 

prazo posible. 

2. Peche un calendario de posta a disposición das empresas do chan 

industrial na Plisan que permita ás empresas tomar as decisións de 

investimento axeitadas. 

3. Realice informes trimestrais do cumprimento das obras na Plisan que 

permitan cumprir ese calendario. 

4. Remita eses informes á Cámara galega. 

 

 Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2017 

 

 Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   José Manuel Pérez Seco 

 Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/09/2017 17:14:09 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 20/09/2017 17:14:15 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/09/2017 17:14:22 
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1.2 31897(10/PNC-002591)

Grupo Parlamentario de En Marea

Chao Pérez, Luca

Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dun plan

específico contra a estacionalidade do turismo

Publicación da iniciativa, 319, 13.06.2018



 
 

 

 

   Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa da súa deputada Luca Chao 

Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 6.ª, sobre o 

balance anual de turismo de Galicia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

De acordo co último balance anual publicado pola axencia Turismo de Galicia, o 

38% da demanda turística concéntrase no verán sendo agosto o mes de maior 

afluencia á nosa comunidade. Tanto foi así que en agosto do 2017 xeráronse máis 

de 2,27 millóns de noites o que supón o 21,4% do total anual. En temporada 

media, meses de maio, xuño, setembro e outubro, achégase o 36% do total 

quedando un cuarto da demanda na temporada baixa que iría de novembro a 

abril.  

É dicir, que se mantén o carácter estacional do turismo con toda a precariedade 

laboral e presión medioambiental e social que trae consigo. 

Na mesma liña cabe entender a concentración espacial do turismo que presenta 

un claro desequilibrio cara as provincias do litoral atlántico, modelo sol e praia, 

fronte o interior da comunidade. No 2017 as provincias de A Coruña e 

Pontevedra absorberon máis do 80% do total da demanda cun reparto moi 

semellante entre ambas –aínda que en sentido estrito é A Coruña a que xera 

maior volume de pernoctacións con preto de 4,34 millóns neste ano, o 41% do 

total-. En Pontevedra o nivel fica en case 4,27 millóns, o 40% neste caso. O 19% 

restante queda nas provincias de interior, cifra que se reparte de forma dispar 

entre Lugo –que absorbe o 13% do total da demanda con preto de 1,34 millóns 



 
 

 

 

de noites- e Ourense –provincia que tradicionalmente ten un menor peso na 

estrutura global da comunidade, co 6% neste caso e 694 mil pernoctacións. 

De cara á sustentabilidade do sector, para a estabilización do emprego e co 

obxectivo de ter un turismo de calidade que repercuta en beneficios para todo o 

país é preciso traballar contra a estacionalidade do mesmo, apostando pola 

diversificación de destinos e opcións acordes co turismo de inverno. 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

 O Parlamento insta á Xunta de Galicia a traballar nun plan específico contra a 

estacionalidade turística. 

 Santiago de Compostela, 5 de xuño de 2018. 

 

  Asdo.: Luca Chao Pérez 

   Deputada do G.P. de en Marea 

   Luís Villares Naveira 

   Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 05/06/2018 12:47:31 

 

Luis Villares Naveira na data 05/06/2018 12:47:35 
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1.3 32092(10/PNC-002616)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para o relanzamento e a consolidación da Feira do Moble da

Estada como evento de referencia do sector do moble e da

madeira e o  impulso da cidade do moble, así como a

aprobación, no ano 2018, dun plan estratéxico do sector
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa 

das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non 

de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Feira do Moble de Galiza pasou de ser un referente para o sector do moble a 

ser na actualidade unha feira multisectorial sen rumbo claro, en continuo declive e sen 

perspectivas de futuro. Os datos da evolución da Feira entre 2007 e 2017 son 

contundentes: neste período de tempo perdeu o 80% por cento dos expositores, pasando 

de 250 a 50. 

A Feira do Moble de Galiza é unha marca que puxo A Estrada no centro da 

industria do moble . É unha marca que temos a obriga de manter e consolidar con 

propostas que vaian ao fondo do problema que ten o sector, non só na Estrada. Para iso 

cómpre a implicación da Xunta de Galiza, xa que a presidencia da Fundación de 

Exposicións e Congresos que recae na figura do conselleiro de industria non é un cargo 

honorífico, é un cargo executivo, que comparte co padroado. 

Entre 2006 e 2009 a consellaría de Innovación e Industria da Xunta de Galiza 

deseñou o que sería a Cidade do Moble na Estrada, un proxecto demandado polo sector 

que quedou aparcado nada máis chegar o PP de Feixóo ao goberno autonómico. Desde 

aquela, logo de recortes no proxecto e sentenzas xudiciais, só sabemos que foi aprobado 
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polo Consello da Xunta en 2016 e desde aquela dorme en San Caetano á espera de 

dotación orzamentaria que o faga realidade. Unha dotación que o PP deitou ano tras ano 

ao votar en contra das emendas do BNG aos orzamentos da Xunta. 

Para reverter esta situación cómpre unha aposta decidida polo sector do moble e 

da madeira, é necesaria unha iniciativa institucional firme que reoriente, revitalice e 

consolide a Feira do moble e que impulse a Cidade do moble, co obxecto de converter a 

Estrada no centro estratéxico da industria galega do moble. Esta iniciativa ten que ten 

ademais como finalidade potenciar a cadea de valor do sector da madeira, pechando 

ciclos e creando valor engadido a partir da potenciación da produción e 

comercialización de madeiras de calidade. 

Para conseguir estes obxectivos precísase en primeiro lugar confianza no 

potencial que ten o sector, vontade política para levar adiante as propostas, e medios 

económicos para facelas realidade. E é necesaria a implicación decidida de todas as 

partes: Consellaría de Industria, Concello da Estrada, Deputación de Pontevedra, 

Asociación de empresas do moble e Cámara de Comercio. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a 

1. Desenvolver, en coordinación coas demais entidades que integran a 

Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, un plan de relanzamento e 

consolidación da Feira do Moble da Estrada como evento de referencia do sector do 

moble e da madeira. 
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2. Impulsar a Cidade do Moble da Estrada, polígono sectorial de solo público, 

dotando no presente ano 2018 as partidas necesarias para o relanzamento do proxecto. 

3. Elaborar e aprobar, ao longo de 2018, un Plan estratéxico do sector da 

madeira e do moble.” 

 

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/06/2018 12:24:11 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/06/2018 12:24:18 
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Ana Pontón Mondelo na data 08/06/2018 12:24:20 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/06/2018 12:24:21 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/06/2018 12:24:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/06/2018 12:24:24 
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