
 

 

 

 

 

 

 

O pasado mes de decembro foi O pasado mes de decembro foi O pasado mes de decembro foi O pasado mes de decembro foi 
aprobada no Parlamento de aprobada no Parlamento de aprobada no Parlamento de aprobada no Parlamento de 
Galiza a nova Lei de ComercioGaliza a nova Lei de ComercioGaliza a nova Lei de ComercioGaliza a nova Lei de Comercio. 
Esta lei é un proxecto iniciado 
polo BNG na época do goberno 
bipartito, pero que logo do 
cambio de goberno os 
Populares se encargaron de 
converter nun texto 
„descafeinado‰, un panfleto 
propagandístico que non  
resolve ningún problema, 
baleiro de contido, carente de 
medidas específicas, que non 
ordea o sector do comercio, 
que renuncia a racionalizar a que renuncia a racionalizar a que renuncia a racionalizar a que renuncia a racionalizar a 
implantación de grandes implantación de grandes implantación de grandes implantación de grandes 
superficies comerciaissuperficies comerciaissuperficies comerciaissuperficies comerciais e que non 
se pon do lado de quen crea 
País, senón de quen o destrúe 
nestes momentos de crise 
económica. 
 

Unha das novidades da nova Lei 
de Comercio é a Creación Creación Creación Creación 
obligatoria en tódolos concellos obligatoria en tódolos concellos obligatoria en tódolos concellos obligatoria en tódolos concellos 
de Galiza dunha Mesa Local de de Galiza dunha Mesa Local de de Galiza dunha Mesa Local de de Galiza dunha Mesa Local de 
Comercio.Comercio.Comercio.Comercio. Dende logo, esta 
novidade é a que cabería 
salientar como a que máis afecta 
á Laracha. O BNG tiña 
plantexado xa no seu proxecto 
de Lei que os gobernos 
municipais tiñan a 
responsabilidade de actuar

como mediadores dos 
comerciantes do seu 
concello, promovendo 
o asociacionismo 
entre os mesmos 
como arma máis eficaz  
para loitar contra a 
dura competencia das 
grandes superficies. 
Xa quedou 
demostrado en algúen algúen algúen algúns ns ns ns 
concellos, como o concellos, como o concellos, como o concellos, como o 
veciño Carballo, que veciño Carballo, que veciño Carballo, que veciño Carballo, que 
se dende o goberno se dende o goberno se dende o goberno se dende o goberno 
municipal se aposta municipal se aposta municipal se aposta municipal se aposta 
forte polo comercio forte polo comercio forte polo comercio forte polo comercio 
locallocallocallocal este pode ter 
futuro e será quen de 
sortear esta feroz 
crise económica en maior 
medida que outros concellos outros concellos outros concellos outros concellos 
que quedan estancados e que quedan estancados e que quedan estancados e que quedan estancados e 
impasibles mentras vén como os impasibles mentras vén como os impasibles mentras vén como os impasibles mentras vén como os 
seus comerciantes pasan seus comerciantes pasan seus comerciantes pasan seus comerciantes pasan 
verdadeiras penurias verdadeiras penurias verdadeiras penurias verdadeiras penurias 
económicas e se ven na obriga económicas e se ven na obriga económicas e se ven na obriga económicas e se ven na obriga 
de pechar os seusde pechar os seusde pechar os seusde pechar os seus negocios negocios negocios negocios, 
moitas veces familiares 
herdados de xeración en 
xeración. 
 

O grupo parlamentar do BNG 
presentou varias enmendas 
nesta lei, tódas elas foron 
rexeitadas polo Partido Popular, 
que se negou a debater 
ningunha delas. 
 

Isto exactamente foi o que

aconteceu no ultimo Pleno 
ordinario da corporacion 
municipal Larachesa. O Grupo 
nacionalista volveu instar ao 
goberno do PP para que fixera 
da Mesa Local de Comercio un 
ente operativo, promovendo a 
participación de todos e cada un 
dos implicados neste sector. 
Mais o actual goberno da o actual goberno da o actual goberno da o actual goberno da 
Laracha deixou claro que non Laracha deixou claro que non Laracha deixou claro que non Laracha deixou claro que non 
ten ganas nin intención de ten ganas nin intención de ten ganas nin intención de ten ganas nin intención de 
traballar no eido da Promoción traballar no eido da Promoción traballar no eido da Promoción traballar no eido da Promoción 
EconóEconóEconóEconómica do comercio localmica do comercio localmica do comercio localmica do comercio local, 
se non que ademais quedou en 
evidencia o amplo 
descoñecemento que teñen da 
sua propia Lei.  
 

O grupo de goberno nin
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sequera se dignou en informar aos comerciantes 
de que existía esta nova Lei e tampouco de cales 
son os seus dereitos: Dereito a participar e ser o Dereito a participar e ser o Dereito a participar e ser o Dereito a participar e ser o 
eixo fundamental da Mesa Local de Comercioeixo fundamental da Mesa Local de Comercioeixo fundamental da Mesa Local de Comercioeixo fundamental da Mesa Local de Comercio. 
 

A continuación damos conta de cales son as 
funcións competentes da MESA: 
 

FUNCIŁN XENÉRICAFUNCIŁN XENÉRICAFUNCIŁN XENÉRICAFUNCIŁN XENÉRICA: 
Actuará como organo colexiado de participación, coordinación, 
cooperación e colaboración entre a Administración local e os 
axentes representativos do sector comercial 
 

FUNCIŁNS ESPEC¸FICASFUNCIŁNS ESPEC¸FICASFUNCIŁNS ESPEC¸FICASFUNCIŁNS ESPEC¸FICAS: 
 

O informe favorable da Mesa Local de Comercio será necesario 
para a celebración de Feiras de Oportunidades 
 

EXEMPLOS DOUTRAS POSIBLES FUNCIŁNSEXEMPLOS DOUTRAS POSIBLES FUNCIŁNSEXEMPLOS DOUTRAS POSIBLES FUNCIŁNSEXEMPLOS DOUTRAS POSIBLES FUNCIŁNS: 
 

88Venta ambulante e mercadillos (Ordenanzas e vixilancia) 
88Horarios de apertura comercial 
88Días de festivos locais nos que se permite abrir, determinados 
polo Concello 
88Axudas e subvencións en materia de Comercio 
88Planificación comercial no Municipio en cuestión 
88Implantación de grandes superficies (informe preceptivo) 
88Interacción con Centros Comerciais Abertos 
88Uso comercial do solo e planeamento comercial 
88Comunicacións de apertura de establecementos 
comunicacións á Dirección Xeral 
88Comunicación previa en caso de venta en subasta pública 
88Comunicación previa en caso de venta ocasional (en hoteis 
por exemplo) 
 

Asimesmo a Lei establece que a mesa esta formada por:Asimesmo a Lei establece que a mesa esta formada por:Asimesmo a Lei establece que a mesa esta formada por:Asimesmo a Lei establece que a mesa esta formada por:    
 

1. Unha persoa representante de cada unha das asociacións 
locais de persoas comerciantes 
2. Unha persoa representante de cada unha das asociacións de 
consumidores 
3. Igual número de representantes da Administración Local 
 

E con respecto á convocatoriaE con respecto á convocatoriaE con respecto á convocatoriaE con respecto á convocatoria::::    
 

A Mesa Local del Comercio reuniráse como mínimo unha vez o reuniráse como mínimo unha vez o reuniráse como mínimo unha vez o reuniráse como mínimo unha vez o 
anoanoanoano    
88A súa convocatoria corresponderá a cada Concello 
88Transcorrido un ano sin que fose convocada a Mesa Local do Transcorrido un ano sin que fose convocada a Mesa Local do Transcorrido un ano sin que fose convocada a Mesa Local do Transcorrido un ano sin que fose convocada a Mesa Local do 
Comercio, esta poderá ser convocada pola Administración Comercio, esta poderá ser convocada pola Administración Comercio, esta poderá ser convocada pola Administración Comercio, esta poderá ser convocada pola Administración 
AutonómicaAutonómicaAutonómicaAutonómica    
 

O BNG abstúvose no punto da Constitución da 
Mesa Local de comercio por entender que o PP 
da Laracha ao igual que o da Xunta de Galiza non 
recollía ningunha das enmendas presentadas por  

nós tales como que: 
• Na mesa local de comercio debera haber 

representación das centrais sindicais máis 
representativas, que dera alomenos voz aos 
traballadores do sector, parte tamén implicada e sen 
os que en moitas ocasións non se podería 
desenvolver a actividade eficazmente. 

• A mesa debería reunirse como mímino tres veces no 
ano, pois a ninguen se lle escapa que cunha única 
reunión anual é materialmente imposible que esta 
sexa operativa. 

Mais a razón mais importante é que se constituiu 
cun representante dunha asociación inoperativa, 
non espefícica de comercio, por ser a única que 
estaba constituida na Laracha, pois o goberno o goberno o goberno o goberno 
municipal nunca velou por manter as que xa municipal nunca velou por manter as que xa municipal nunca velou por manter as que xa municipal nunca velou por manter as que xa 
houbo noutrora nin pulou por que se constituiran houbo noutrora nin pulou por que se constituiran houbo noutrora nin pulou por que se constituiran houbo noutrora nin pulou por que se constituiran 
outras novas.outras novas.outras novas.outras novas.    
 

En conclusión, A Mesa local de comercio podería 
dar para moito tendo a vontade política dende o 
goberno municipal de rexenerar e apoiar ao 
pequeno comercio. 
Mais queda absolutamente demostrado que o Mais queda absolutamente demostrado que o Mais queda absolutamente demostrado que o Mais queda absolutamente demostrado que o 
goberno laraches do Partido Popular con seu goberno laraches do Partido Popular con seu goberno laraches do Partido Popular con seu goberno laraches do Partido Popular con seu 
alcalde Jose Manuel Lopez, comezou a alcalde Jose Manuel Lopez, comezou a alcalde Jose Manuel Lopez, comezou a alcalde Jose Manuel Lopez, comezou a 
constitución desta Mesa pconstitución desta Mesa pconstitución desta Mesa pconstitución desta Mesa por imperativo legal, or imperativo legal, or imperativo legal, or imperativo legal, 
negandose a informar aos afectados.negandose a informar aos afectados.negandose a informar aos afectados.negandose a informar aos afectados.    
 

PORÉN NON TODO ESTA PERDIDOPORÉN NON TODO ESTA PERDIDOPORÉN NON TODO ESTA PERDIDOPORÉN NON TODO ESTA PERDIDO    
 

O BNG da LarachaO BNG da LarachaO BNG da LarachaO BNG da Laracha quere expresar unha vez mais 
o seu firme compromiso con este sector, e así o 
reflexa no seu programa de goberno, no apartado 
de desenvolvemento local e promocion de 
emprego onde nos marcamos como meta 
fundamental e inenludible  Dinamizar o comercio Dinamizar o comercio Dinamizar o comercio Dinamizar o comercio 
locallocallocallocal, coa posta en marcha de campañas 
específicas e impulsar a creación dun creación dun creación dun creación dun Centro Centro Centro Centro 
Comercial AbertoComercial AbertoComercial AbertoComercial Aberto convidando e animando aos 
propios comerciantes a traballar conxuntamente 
co equipo de goberno para entre todos acadar os 
obxetivos marcados e facendo do noso concello 
un lugar de referencia no sector servizos. 

NO COMERCIO DA LARACHANO COMERCIO DA LARACHANO COMERCIO DA LARACHANO COMERCIO DA LARACHA,,,,        
COA TUA FORZACOA TUA FORZACOA TUA FORZACOA TUA FORZA,,,, HAI FUTURO  HAI FUTURO  HAI FUTURO  HAI FUTURO     

. 


