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MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE CHANTADA PARA A 
AMPLIACIÓN DO POLÍGONO DOS ACIVROS 
 
 
De acordo e ó abeiro do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, o Grupo Municipal 
Socialista do Concello de Chantada desexa someter á consideración do Pleno Municipal a seguinte 
MOCIÓN. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Se temos que destacar unha infraestrutura pública de éxito das últimas décadas en Chantada non 
podemos deixar de pensar no Polígono dos Acivros. Dende a súa posta en servizo grazas á promoción 
de SIGALSA (hoxe Solo Empresarial do Atlántico, sociedade mercantil maioritariamente do Goberno 
de España) xa no ano 1986, e coa ansiada ampliación inaugurada no 2013 trala obra impulsada dende 
a Deputación de Lugo, o noso parque empresarial conseguiu crear un polo de desenvolvemento de 
primeira magnitude e de fortalecer un tecido industrial na súa meirande parte ligada á 
transformación de produtos da terra. 
 
Nembargantes, e grazas ó seu propio éxito, atopamos na actualidade que a dispoñibilidade de solo 
industrial para novas iniciativas empresariais está a esgotarse. Nun tempo récord a tan necesaria 
ampliación do noso polígono quedou prácticamente sen solo dispoñible pola elevada demanda. 
Precisamente a principios deste mes vimos de asistir á inauguración dun dos éxitos do polígono como 
é a nova nave de producción de Galletas Daveiga, que cunha idea innovadora ligada á tradición 
galega, leva o nome de Chantada por España e polo mundo, ocupando un espazo importante da 
ampliación do 2013. 
 
Entrando no importante ámbito das competencias administrativas, non cabe dúbida da 
responsabilidade municipal no que se refire ó planeamento urbanístico, que na práctica comparte 
coa Xunta como establece a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o seu regulamento de 
desenvolvemento. Pero no ámbito de política industrial atopámonos que é unha competencia 
exclusiva da administración autonómica, como se fixa no artigo 30.1.1 e 2 do noso Estatuto de 
Autonomía (Lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril). De feito a que ven de ser recentemente aprobada 
Lei 3/2022, de 18 de outubro, de áreas empresariais de Galicia, establece un completo marco 
normativo para o desenvolvemento deste tipo de equipamentos, no que de xeito evidente ten 
acollida o caso do noso polígono. 
 
Chantada non esixe un esforzo que sexa inxusto nin desproporcionado á administración autonómica, 
pois estamos a falar que a fundación do polígono arrancou dunha sociedade mercantil do Goberno 
de España e a súa ampliación da iniciativa da administración provincial, dúas administracións sen 
competencias na materia. Por contra, da Xunta escasamente se recibiron, en datas moi recentes, 
subvencións para o reforzo da electrificación e a nunca rematada asignatura da depuración das augas 
residuais. Vai sendo hora de que a Xunta demostre o seu compromiso con Chantada no exercicio das 
competencias que lle son propias. 
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De todos xeitos, prevendo a mellor e máis áxil xestión para lograr o éxito desta necesaria obra, 
propoñemos nos acordos plantexados que o Concello realice motu proprio a modificación urbanística 
que estes traballos precisan así como a redacción dos proxectos construtivos necesarios. Con 
documentos reais na man é como se demostra o liderado e o impulso das iniciativas vitais para o 
noso municipio. 
 
O noso grupo, sempre preocupado polos temas trascendentes de presente e de futuro do noso 
Concello, estima que esta iniciativa supera o ámbito puramente partidista, senón que debe ser unha 
aspiración de todos para a consecución dunha ampliación do que depende gran parte do noso 
desenvolvemento económico nas vindeiras décadas. 
 
Por todo o anteriormente exposto, proponse ó Pleno Municipal a adopción dos seguintes: 
 
 

ACORDOS 
 
 
1) Realizar as modificacións precisas para prever no Plan Xeral de Ordenación Municipal de 

Chantada a segunda ampliación de solo industrial dentro do ámbito do Polígono Industrial dos 
Acivros. 
 

2) Promover a redacción dos proxectos construtivos necesarios para a segunda ampliación do 
Polígono Industrial dos Acivros. 

 
3) Instar á Consellería de Economía, Industria e Innovación da Xunta de Galicia e a Xestión do Solo 

de Galicia (XESTUR), á promoción, financiamento e execución da segunda ampliación do Polígono 
Industrial dos Acivros. 
 
 

Chantada, 21 de novembro de 2022, 
 
 
 
 
 

Asdo. Raquel López Rodríguez 
Voceira do Grupo Municipal Socialista 

Concello de Chantada 
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