
 
 
 

                
 

Estimado Sr. Alcalde: 

Estamos a vivir unha situación dura e dolorosa. As últimas semanas, aínda que terribles, 

amosaron unha vez máis o mellor da nosa sociedade: humanidade, implicación e xenerosidade 

sen límite. Neste contexto somos conscientes de que dende os concellos garantiuse o 

mantemento dos servizos esenciais, o que sen dúbida permitiu soportar esta nova realidade nas 

mellores condicións posibles polo que queremos darlle as grazas. 

Sabemos ademais que dende os postos de responsabilidade política como o seu e institucionais, 

como os nosos, esta situación vívese con especial preocupación e dedicación na medida en que 

nas nosas accións e decisións están a poder axudar á nosa veciñanza e aos nosos compañeiros, 

tanto no xa vivido como no que puidera acontecer. 

Neste punto, escribímoslle para pedir a súa colaboración xa que consideramos que nos próximos 

meses o papel das entidades locais será de novo fundamental. 

Como sabe, durante todo este tempo de crise, excepto na paralización imposta do 30 de marzo 

ao 9 de abril, as obras continuaron executándose sempre que as medidas de seguridade o 

permitiron. Esta continuidade foi o salvavidas de moitas pequenas e medianas empresas locais 

que doutro modo xa se terían visto obrigadas a mandar a todos ou parte dos seus traballadores 

a engrosar as listas do desemprego e, incluso, a pechar. Pero este alivio durará pouco se non hai 

unha continuidade na tramitación dos expedientes de contratación pública e licenzas.  

Os procedementos administrativos de contratación pública, por sinxelos que sexan, teñen unha 

duración mínima de 4-6 meses. Os expedientes das obras que están agora a executarse 

iniciáronse hai moito tempo, algúns preto dun ano. Se paralizamos ou non axilizamos a 

tramitación deste tipo de expedientes, cando os contratos vixentes rematen quedará un gran 

baleiro temporal que levará ao peche a unha grande parte das empresas locais relacionadas coa 

construción e coas que o Concello contou dende sempre. Sen dúbida, os efectos para os 

profesionais autónomos tamén serán nefastos. 

O mesmo acontece coas licenzas de obra, así como na gran maioría dos expedientes ou trámites 

administrativos de natureza urbanística, sexan estes relativos ao planeamento, á xestión ou á 

intervención por administración local no uso do solo e na edificación, como é o caso das licenzas 

de primeira ocupación. 

De non prosegir e axilizar as tramitacións de inmediato, non haberá obras mañá e, dado o 

extenso dos prazos da contratación pública e as tramitacións urbanísticas, é moi posible que 

moitos concellos perdan neste sentido o exercicio 2020 e vexan comprometidos gravemente os 

anos seguintes. A perda do Plan de Obras 2020 e a non axilización das licenzas e tramitacións 

urbanísticas arrastrará a pequenas e medianas empresas locais ao peche definitivo. 

Nun primeiro momento, a paralización de trámites foi absoluta porque os nosos esforzos debían 

centrarse no control da pandemia e porque o RD 463/2020 de 14 de marzo polo que se declarou 

o estado de alarma aparentemente así o instaba. Non obstante, son moitas as administracións 

locais, ademais da Xunta de Galicia, que durante este período xa reiniciaran tanto a contratación 

pública como a tramitación de expedientes, amparados nos supostos que xa establecía o RD 

463/2020 (Disposición adicional terceira. aptdo. 3) e tamén o RD 465/2020 (art.4). Achegámoslle 

unha relación dos concellos que xa estiveron a licitar. 



 
 
 

                
 

Neste momento, resulta crucial a vontade política e tamén fundamental a implicación  de 

Secretarios e Interventores, en cuxas mans está darlle continuidade e axilizar a tramitación 

destes expedientes. Somos conscientes de que do seu traballo dependerá garantir a 

permanencia a medio prazo de parte importante da actividade económica de empresas, 

profesionais e veciños do municipio vinculados a este sector e, polo tanto, do seu futuro 

inmediato.  

Dende as nosas Institucións queremos participar activamente nunha pronta recuperación 

global. É por iso que queremos ofrecer a nosa colaboración ao concello e  aos técnicos 

municipais para favorecer, na medida do posible, a axilidade procesual e tratar de minimizar a 

descontinuidade de actividade xerada por esta crise. 

Os Concellos terán nesta nova etapa un papel protagonista e decisivo na reactivación e na 

recuperación económica da poboación, vital para o futuro. Ninguén quere quedar atrás e 

estamos convencidos de que, se todos nos implicamos en resolver esta situación, máis pronto 

se producirá a recuperación da nosa sociedade. 

Agradecendo a súa atención, reciba un cordial saúdo, 
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Consello Galego de Colexios de Aparelladores  
e Arquitectos Técnicos 

 

LISTADO DE ORGANISMOS QUE REACTIVARON OS PROCEDEMENTOS 

ORGANISMOS QUE LICITARON 

 

▪ Axencia Galega de Infraestruturas 

▪ Consellería de Medio Ambiente 

▪ Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

▪ Augas de Galicia 

▪ Tragsa 

▪ S.P.I.-Galicia 

▪ Concello Portuaria de Vigo 

▪ Concello de A Coruña 

▪ Concello de Vimianzo 

▪ Concello de Ponteceso 

▪ Concello de O Barco de Valdeorras 

▪ Concello de Ponteareas 

▪ Concello de Vilagarcía de Arousa 

 

ORGANISMOS QUE LEVANTARON A SUSPENSIÓN 

 

▪ Axencia Galega de Infraestruturas 

▪ Consellería de Medio Ambiente 

▪ Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

▪ Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

▪ Augas de Galicia 

▪ Deputación Provincial de A Coruña 

▪ Deputación Provincial de Ourense 

▪ Portos de Galicia 

▪ Concello de Coristanco 

▪ Concello de San Sadurniño 

▪ Concello de Xermade 

▪ Concello de Vilagarcía de Arousa 

▪ Concello de Ordes 

▪ Concello de Oleiros 

▪ Concello de Tui 

▪ Universidade da Coruña 
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