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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da 

deputada Ana Belén Pontón Mondelo e do deputado Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de 

lei para debate en Pleno, relativa á situación dos servizos de meteoroloxía en Galiza 

prestados pola AEMET. 

 

A meteoroloxía cumpre unha función relevante para a sociedade, tanto no plano 

individual como no colectivo. As predicións meteorolóxicas teñen moita importancia, 

tanto no relativo á seguridade das persoas e as emerxencias ao prever fenómenos con 

grande capacidade destrutiva, como na actividade económica de sectores con grande peso 

na economía galega, como o pesqueiro, o agrogandeiro, o turístico ou industrial. De feito, 

segundo os cálculos oficiais os custes de predición equivalen ao 1% do PIB combinado, 

porén o retorno económico é de entre o 2% e o 7% do PIB. 

Porén na Galiza estase a producir unha continua degradación do servizo que 

presta a Axencia Estatal de Meteoroloxía AEMET (dependente do Ministerio de 

Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente) por mor de dúas causas principais: o 

impacto das políticas de recorte de persoal, ao non asegurar as ofertas públicas de 

emprego a reposición dos postos de traballo, e a aposta da Axencia por un modelo de 

funcionamento cada vez máis centralizado. 

Segundo datos do “Registro Central de Personal (RCP)” a plantilla da Axencia 

viuse reducida no conxunto do Estado en 120 persoas dende abril de 2012 a outubro de 

2014, pasando de 1.375 a 1.255 efectivos, é dicir, unha diminución de case un 10%.  No 

caso concreto da Galiza, dos 65 postos de traballo contemplados na Relación de Postos de 
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Traballo, nestes momentos hai 37 postos de traballo a quendas, dos que 7 están sen 

ocupar. 

A precarización do servizo provocada por esta política de persoal é aínda máis 

grave ao optar a AEMET por unha crecente automatización do servizo (coa conseguinte 

perda de calidade),  recolocar na Axencia a persoas carentes da cualificación desexábel 

procedentes doutros servizos públicos afectados polos recortes e por destinar a totalidade 

da escasa oferta de emprego público á cobertura de  prazas do Grupo A1 en Madrid. en 

vez de a  atender  necesidades operativas urxentes. 

Esta situación provocou situacións como a que está a sufrir o Observatorio da 

Coruña. Se antes prestaba servizos de observación e predición as 24 horas do día, na 

actualidade só presta servizos de observación durante 17 horas e de predición durante 

15h.  

De feito, as políticas descritas están poñendo en perigo a propia pervivencia do 

servizo na Galiza e do coñecemento acumulado ao longo de tantos anos. A media de 

idade na delegación galega da AEMET é de 54 anos. De manterse as actuais taxas de 

reposición practicamente nulas, pode producirse o colapso das unidades con persoal a 

turno (produción) en menos de 6 anos. 

Ademais esta situación vese agravada ao ter adoptado a AEMET un novo modelo 

de organización territorial e de especialización por áreas de servizo que responde a un 

esquema centralista absolutamente irracional.  

Para algunhas funcións se dividiu o Estado Español en 5 zonas (Norte, Interior, 

Este,Sur e Canarias) con centro en Madrid, ficando Galiza subsumida na zona norte. En 

virtude deste modelo nestes momentos compete á delegación de Galiza a predición 

marítima costeira en toda a fachada atlántica do Estado español  (incluída a cornixa 

cantábrica, a costa atlántica andaluza e Canarias) e a predición en alta mar entre o Gran 
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Sol e o Golfo de Guiné. Porén,  no que atinxe a outras funcións, fican só na delegación de 

Galiza tarefas de observación, pasando a depender as predicións aeronáuticas dos 

aeroportos galegos de Santander e as predicións  terrestres e avisos non costeiros de 

Madrid. Tense centralizado tamén o banco de dados climatolóxicos e a distribución dos 

produtos aos usuarios por todos os medios (web, mail, fax, consultas telefónicas...).  

En definitiva,  en aplicación deste modelo, as predicións meteorolóxicas da costa 

fanse en Galiza mais as do interior de Galiza en Madrid. A observación das condicións 

meteorolóxicas en Lavacolla, Peinador e Alvedro fanse en Galiza, mais  as predicións que 

afectan aos nosos aeroportos fanse en Santander. Incluso as bases de datos 

meteorolóxicos de Galiza están agora en Madrid. 

Trátase dun modelo irracional, que parece ignorar a diversidade climática 

existente no territorio do Estado español e que o clima galego rexistra particularidades e 

especificidades que esixen contarmos con capacidade para podermos realizar unha boa 

predición meteorolóxica e podermos avanzar no estudo en profundidade da evolución dos 

fenómenos meteorolóxicos específicos da nosa nación. É irracional un modelo que 

desaproveita o coñecemento acumulado por parte dos nosos técnicos dos factores que 

inciden no clima local. Estudos realizados por persoal da Delegación de AEMET en 

Galiza reflicten unha baixada moi marcada da fiabilidade dos avisos de precipitación, 

situando claramente o punto de inflexión no momento do traslado das súas competencias.  

A Constitución establece no seu artigo 149.1.20 a competencia exclusiva do 

Estado en relación cos servizos meteorolóxicos. Porén o artigo 150.2 da CE habilita ao 

Estado para transferir ou delegar ás comunidades autónomas, mediante lei orgánica, 

facultades correspondentes a materias de titularidade estatal que pola súa propia natureza 

sexan susceptíbeis de transferencia ou delegación. É dicir, o feito de non conter o vixente 

Estatuto de Autonomía de Galiza a referencia á esta competencia non evita que esta pode 

ser transferida polo Estado. 
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Por estas razóns o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte Proposición 

non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a: 

1.- Con carácter inmediato: 

1.1.- Demandar ante o Goberno do Estado que poña fin á  continua degradación 

do servizo que presta a Axencia Estatal de Meteoroloxía AEMET  en Galiza por mor do 

impacto das políticas de recorte de persoal e e a aposta da Axencia por un modelo de 

funcionamento cada vez máis centralizado. 

1.2.- Esixir ante o Goberno do Estado a realización dunha oferta pública de 

emprego que cubra as necesidades integrais do servizo. 

1.3.-Esixir ante o Goberno do Estado que a delegación de Galiza desenvolva de 

xeito integral todas as funcións no eido marítimo, terrestre e aeronáutico. 

2.- Reclamar ante o Goberno do Estado a transferencia dos servizos 

meteorolóxicos de ámbito estatal situados no territorio de Galiza” 

 

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Viceportavoz do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 23/02/2015 18:32:05 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 23/02/2015 18:32:11 

 


		2015-02-23T18:42:02+0100
	Parlamento de Galicia
	Rexistro Entrada
	34008




