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NOTA DE PRENSA 

 

Respecto á ocupación da base de brigadas helitransportadas de Silleda por parte de traballadores da 

empresa pública Seaga, queremos manifestar o seguinte. 

 

Dende a asociación Apropiga queremos deixar claro o noso rexeitamento ás políticas de recortes nos 

servizos públicos que leva a cabo a Xunta  de Galicia xa que, ó fin e ó cabo, supoñen unha merma 

importantísima nos servizos que van recibir ós cidadáns. Manifestámonos contrarios ás políticas de 

recortes de dereitos dos traballadores públicos que está a levar a Xunta de Galicia xa que, máis alá de 

ser un anuncio electoralista e propagandístico,  non terá ningún efecto sobre o suposto aforro que se 

pretende levar a cabo - porque non se abordan recortes reais sobre os gastos supérfluos e innecesarios 

que si ten a administración pública e os seus entes paralelos- e si se busca, en cambio,  a 

externalización de servizos públicos cara  intereses privados. 

 

Consideramos absurdo que se reduzan gastos en prevención de incendios forestais nunha comunidade 

onde, cada ano, arden a metade das hectareas queimadas en todo o territorio español e na que tres dos 

seis millóns de superficie total son zona de alto risco de incendio.  

 

O peche dos traballadores da empresa Seaga na base helitransportada de Silleda é o resultado dunha 

política errada por parte da Consellería do Mar e Medio Rural. Política errada en canto ó mantemento 

dun dispositivo de prevención e extinción de incendios dual: por un lado os traballadores dunha 

empresa chamada Seaga que suministra o reforzo dos medios humanos no periodo de alto risco e, por 

outro, os traballadores que a propia consellería ten para a prevención e a extinción de incendios 

forestais durante todo o ano. Un sistema errado porque a propia consellería dispón dun persoal 

cualificado e dunhas listaxes propias das que debería facer uso, en vez de externalizar servizos 

públicos cara empresas como Seaga, cuxos traballadores están ocupando unha base de brigadas 

helitransportadas que, agora mesmo, debería estar ocupada por traballadores contratados directamente 

pola propia consellería, tal e como foi durante os anos anteriores á creación da empresa Seaga. 

 

A empresa Seaga, adicada ás obras forestais e de prevención de incendios forestais, case non dispón de 

persoal nin proxectos durante a maior parte do ano a pesar de ter unhas instalacións centrais en 

Santiago e nas catro provincias que son un dispendio económico.  É incomprensible que unha empresa 

sin unha soa máquina excavadora e sin un só obreiro  -que só sobrevive grazas ás encomendas da 

Administración- saque o pasado 24 de Febreiro  a licitación na súa páxina web de obras en catro zonas 

de concentración parcelaria por valor de preto de dous millóns de euros mentras espera polo groso das 

adxudicacións na campaña de incendios forestais, onde recibirá  suculentas adxudicacións en 

materiais, vehículos e persoal. 

 

Estas artimañas só responden ao interés da administración de escapar aos controles das adxudicacións 

que todo contrato administrativo dunha consellería leva aparellados, utilizando a esta empresa, 

ademáis,  como órgano de contratación non suxeito ós controis que debería ter se as contratacións 

necesarias se fixeran a través das listaxes que a propia Xunta ten. 

 

Consideramos inasumible a continuidade de entes como a empresa Seaga e do seu persoal xa que, en 

moitos casos, duplican a labor realizada xa polos servicios públicos da Xunta de Galicia. Esiximos ó 

goberno da Xunta de Galicia que disolva de xeito inmediato estes organos de subcontratación para que 

os cartos aforrados –agora si- se invirtan en dotar a Galicia de mellores servicios públicos. 

 
Para máis información 

Marta Sanmartín Mato (Presidenta de Apropiga) 615601036 

Sebastián Hernández (Secretario) 609734398 


