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Nota de prensa 

 

Docasar expresa a súa grande preocupación polo prezo excesivo  
de 71€ ó que a Xunta prevé vender o m2 das parcelas do Porto Seco  

 
Así se desprende do escrito remitido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas ó parlamentario socialista como contestación á solicitude, na que pedía 

copia do documento que recolle o custe que o Goberno galego ten previsto para estes 
terreos 
 
Tendo en conta que, despois de trece anos de obras e promesas sobre esta infraestrutura, 
e que en Galicia existen 2,8 millóns de m2 sen ocupar en polígonos industriais, “o que non 

podemos permitir é que este proxecto remate nun fiasco polo importe excesivo” 
   

Considera que, pretender vender as parcelas a este prezo nos tempos actuais de crise 

económica, pode ser un gran inconvinte para propiciar a instalación de empresas  na 
Plataforma Loxística de Monforte  

 
Esta era a terceira ocasión na que Docasar se dirixia ó Executivo galego por este motivo. 

Esta insistencia débese a que “queremos evitar que pase o mesmo que en Salvaterra do 
Miño, que, logo de doce anos de que se aprobase a súa construción cun orzamento de 700 

millóns de euros, segue a ser un deserto industrial sen actividade” 

 
A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, confirmou 

mediante un escrito remitido ó deputado autonómico –Vicente Docasar- no día de onte que o prezo 
que baralla para vender o metro cadrado das parcelas do Porto Seco ascende a 71 euros. Deste xeito, 

o Goberno galego respostaba así a solicitude presentada polo socialista no Parlamento, na que pedía 

copia do documento que recolle o custe do terreos. 
 

“A resposta que se nos deu, e o prezo que se pretende fixar para a venda dos terreos do Porto Seco, 
vén a demostrar que o Goberno de Feijóo pon seriamente en perigo a viabilidade do proxecto e que 

non ten vontade política para converter a Monforte nun nodo loxístico de referencia pola súa 

excelente situación xeográfica, pois se o importe é o que nos veñen de anunciar, dificilmente estas 
parcelas, tan importantes para o desenvolvemento da actividade industrial nas Terras de Lemos, 

poderán ser atractivos e competitivos para que as potenciais empresas interesadas queiran instalarse 
nel”, destaca. 

 

Por este motivo, e co obxectivo de despexar a “rumoroloxía” que viña circulando sobre este asunto, 
Docasar pediu copia do documento, habida conta de que en Galicia existen, na actualidade, 2,8 

millóns de metros cadrados sen ocupar en polígonos industriais; feito que provocou que a propia 
administración autonómica recoñecese publicamente a necesidade de abaratar o prezo das parcelas 

nesas instalacións co fin de darlles saída. 
 

Insistencia de Docasar 

Por este motivo, e dadas as informacións contraditorias que se sucederon nos últimos meses sobre o 
futuro desta infraestrutura, o deputado monfortino considera que, despois de doce anos de obras e 

promesas “o que non nos podemos permitir é que o proxecto remate en fiasco”. Por iso, realizou 
varias peticións por escrito. Son as seguintes: 

 

- A qué organismo concreto da Xunta se tiñan que dirixir os potenciais compradores 
das parcelas?. A resposta foi ó Instituto Galego da Vivenda e Sol e a Xestur. 
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- Está previsto ceder parcelas en réxime de aluguer ás empresas potencialmente 
interesadas ? A resposta foi neste caso que si. 

 

- Contempla a Xunta a posibilidade de dotar á Plataforma Loxística dunha oficina 
aduaneira para facilitar diferentes trámites burocráticos típicos nestas 
instalacións? A reposta foi que se están levando a cabo xestións coas autoridades do 
Goberno de Madrid sobre o particular. 

 

- Se na feira “Logistics Madrid” desenvolvida a mediados de novembro se conseguira 
algún compromiso de instalación de empresas nesta instalación? A resposta foi que 
se falou con diferentes empresas, pero que, a día de hoxe, non se conta con ningún 

compromiso en firme. 

 

- E, finalmente, qué prazos baralla a Xunta para o remate dos accesos do Porto Seco á 
Nacional 120, e ó futuro corredor de Monforte a Lugo? A resposta da Xunta foi que se 

está a traballar no acceso dende a vella estrada de Quiroga LU-933  ata o Porto Seco, e que 

ese treito, adxudicado á UTE Vila Río Miño- Antalsis o día 28 de Outubro de 2013, conta cun 
prazo de execución de 18 meses, e que o resto dos accesos faranse no tempo máis breve que 

sexa posible. 
 

“A Xunta fai un aposta firme si ou non?” 

Esta foi a terceira ocasión na que Docasar se dirixiu ó Executivo galego por este motivo. Para os 
socialistas, advertiu o deputado Vicente Docasar, a cuestión é moi clara: “a Xunta de Galicia fai unha 

aposta firme e sinceira por esta plataforma (e para iso é crucial o prezo de venda ou aluguer das 
parcelas) si ou non?. O que queremos evitar é que pase o mesmo que en Salvaterra do Miño, que, 

logo de doce anos de que se aprobase a súa construción, cun orzamento de 700 millóns de euros, 
segue a ser un deserto industrial sen actividade”.  

 

Neste senso, o deputado conclúe: “nós non queremos que algo así pase co Porto Seco de Monforte, e 
se a Xunta de Galicia pretende vender o metro cadrado a 71 euros estaranos a dicir claramente que 

non aposta polo futuro e a súa viabilidade, que se terán despilfarrado importantes cantidades de 
diñeiro na súa construción e que as expectativas que neste proxecto temos depositado moitos 

cidadáns da Comarca de Lemos estarán claramente en perigo”. 

 
 

 
Saúdos,  

Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 


