
 

 

MOCIÓN PARA ESIXIR AO GOBERNO CENTRAL QUE SUPRIMA OS PUNTOS 3 

E 4 DO ARTIGO 18 DA LEI DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

O Grupo Municipal do Partido Popular, ao abeiro do establecido na lexislación vixente, a 

través da súa portavoz Dona María Elena Estévez Freire, presenta para o seu debate e se 

procede, aprobación no Pleno da Corporación MOCIÓN PARA ESIXIR AO GOBERNO 

CENTRAL QUE SUPRIMA OS PUNTOS 3 E 4 DO ARTIGO 18 DA LEI DECAMBIO 

CLIMÁTICO baseada na seguinte,  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O Goberno central intentou hai un ano modificar o Regulamento de Costas, que suscitaba 

graves problemas xurídicos respecto do tempo da prórroga regulada pola Lei de 2013, que di 

que pode chegar a 75 anos, pero tamén polo escaso prazo para a participación pública para 

facer unha reforma tan radical. O Estado decidiu paralizar esta modificación para, a 

continuación e sen dar información ao respecto, ir pola porta de atrás para que a modificación 

pasara aínda máis desapercibida e incluíla no proxecto de Lei de Cambio Climático. 

Esta Lei incorpora un artigo, o 18, que supón unha ameaza para o peche de todas as empresas 

que teñen concesións no espacio público de dominio marítimo terrestre. Este artigo 

descoñece a idiosincrasia do territorio galego, e de toda a industria marítimo terrestre na nosa 

costa.Concretamente, os puntos 3 e 4 do artigo 18, xeran gran inseguridade xurídica á hora de 

renovar ou conceder títulos concesionais de explotación para continuar exercendo actividades 

económicas na liña de costa. 

O órgano consultivo do Consello do Estado analizou este artigo 18 da Lei de Cambio 

Climático e fixo importantes consideracións ao respecto ao sinalar que o anteproxecto 

establece un criterio “diferente do que resulta da literalidade do artigo segundo la lei 2/2013”.  

 O Consello do Estado vén a recoñecer expresa e claramente que a literalidade da lei 

actual de Costas permite conceder prórrogas extraordinarias de ata 75 anos e que a 

nova regulación cambia o criterio existente.  

 O Consello de Estado vén tamén a recoñecer expresamente que a regra da nova lei 

non pode aplicarse a prórrogas xa concedidas conforme a lei de Costas. 

 



 

 

 Que debería modificarse expresamente a lei de Costas para dar unha seguridade 

xurídica e non introducir unha modificación da Lei de Costas na Lei de Cambio 

Climático, xa que teríamos dúas leis que din cousas diferentes. 

Pero a pesar destas importantes consideracións, o Goberno non atendeu ao sinalado polo 

Consello de Estado nin tampouco atendeu as emendas presentadas por diferentes grupos no 

Congreso, incluídos o Partido Popular, para continuar adiante coa Lei de Cambio Climático e 

Transición Ecolóxica. 

Pero ademais de alterar a duración das concesións no dominio público marítimo-terrestre, 

tamén se deixa a porta aberta a que sexa un órgano consultivo o que outorgue ou denegue as 

prórrogas con total discrecionalidade, o que crea unha inseguridade xurídica para todas elas.  

Polo tanto, o Goberno está incluíndo modificacións importantes nunha lei que non é a de 

Costas, nunha lei que non ten que recoller este tipo de cuestións e, con elo, está poñendo en 

risco numerosas empresas da cadea mar-industria da nosa costa, milleiros de postos de 

traballo dun sector que demostrou ser punteiro nos últimos anos. 

Os colectivos de empresarios denuncian unha posible perda, en peches e desinversións, de 

máis de 10.000 millóns de euros en Galicia, e os representantes dos traballadores advirten que 

poden perderse milleiros de empregos. Estamos a falar dun impacto terrible na nosa 

economía, que podería chegar ao 3% do PIB de Galicia. Estamos falando de conserveiras, 

depuradoras, cocedoiros, todo o sector estratéxico do mar que conta cunha autorización no 

dominio público marítimo terrestre e que ven perigar as súas concesións. 

Polo exposto anteriormente, o Grupo municipal do Partido Popular solicita ao Pleno a 

adopción dos seguintes ACORDOS 

1. Apoio unánime de toda a corporación para defender os milleiros de postos de 

traballos que están en risco no sector mar-industria de aprobarse a actual proposta da 

Lei de Cambio Climático e Transición Ecolóxica. 

2. Instar ao Goberno central a que suprima os puntos 3 e 4 do artigo 18 da Lei de 

Cambio Climático. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ILMO.SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BUEU- 
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