REUNIÓN DA COMISIÓN 2.ª,
ORDENACIÓN TERRITORIAL, OBRAS
PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE E
SERVIZOS
Día: 15.02.2018

Hora: 10:30

A Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, da
que vostede forma parte, reunirase o próximo día 15 de febreiro de 2018, ás 10:30
horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto 1.

Preguntas

1.1

21860 (10/POC-003505)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis
Sobre o resultado do estudo e as actuacións previstas para mellorar a
seguridade viaria da LU-664, no tramo da ronda María Emilia Casas
Baamonde
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 237, do 11.01.2018

1.2

21917 (10/POC-003531)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Salorio Porral, María Soraya e 8 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a rehabilitación das vivendas
propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo no núcleo vello de
Betanzos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 237, do 11.01.2018

1.3

21978 (10/POC-003560)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento da Xunta de Galcia da existencia de contaminación
por lindano no concello do Porriño ou noutros concellos, os estudos
realizados e as medidas adoptadas para a descontaminación e prevención, e
se se prevé realizar novos estudos e actuacións
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 237, do 11.01.2018

1.4

22224 (10/POC-003621)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre se o Goberno galego coñece o acordo plenario do Concello de
Ourense do 03/06/2016 relativo á construcción dun parque público nos
terreos da actual estación de autobuses e sobre o uso que prevé facer destes
terreos a Xunta de Galicia una vez se traslade a estación de autobuses á
futura estación intermodal do AVE
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 237, do 11.01.2018

1.5

22670 (10/POC-003731)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en relación coa
aplicación da lexislación ambiental vixente aos proxectos mineiros
aprobados nos anos 2009 e 2011 para as minas de San Finx e Santa
Comba, a concesión de aproveitamento de augas aprobada en 2016 e a
solicitude de autorización de verteduras que está a tramitar Augas de
Galicia para a mina de San Finx
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 242, do 18.01.2018
1.6

22764 (10/POC-003755)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as vantaxes que supón para a veciñanza a implantación dun parque
eólico preto das súas vivendas, as medidas que está a adoptar a Xunta de
Galicia para paliar e compensar os danos causados pola súa proliferación e
o cumprimento no de Mouriños das directrices da paisaxe que está a
elaborar o Goberno galego
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 242, do 18.01.2018

1.7

22771 (10/POC-003757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non establecer máis tributos sobre
os custos ambientais de determinadas actividades que inciden no medio
ambiente, as razóns da inexistencia dalgún para a utilización de bolsas de
plástico dun só uso e as súas previsións respecto do aumento dos gravames
vixentes
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 242, do 18.01.2018

1.8

23715 (10/POC-003959)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o apoio económico prestado pola Xunta de Galicia ás entidades
relacionadas cos campionatos de caza do raposo no período 2013-2017
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 251, do 01.02.2018

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018

Jaime Castiñeira Broz
Presidente da Comisión
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Reunión da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos
Día: 15.02.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.

Preguntas

Reunión da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos
Día: 15.02.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

21860(10/POC-003505)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis
Sobre o resultado do estudo e as actuacións previstas para
mellorar a seguridade viaria da LU-664, no tramo da ronda
María Emilia Casas Baamonde
Publicación da iniciativa, 237, 11.01.2018

Á Mesa do Parlamento
María Julia Rodríguez Barreira, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz,
Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo Trenor López e Daniel Varela
Suanzes-carpegna, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral en Comisión 2ª Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
A Ronda María Emilia Casas Baamonde, que circunvala a cidade de Monforte, dende a
estrada LU-546 (Monforte-Lugo) ata a LU-617 (Monforte-Chantada),corresponde a un
tramo da LU-664, de titularidade autonómica.
Esta estrada soporta un tráfico moi considerable, por atoparse nas súas inmediacións
varios edificios públicos, e por confluir nela outras vías que dan acceso ao centro da
cidade, ao Hospital Comarcal, ao mercado gandeiro, e dende data recente a unha das
saídas da Vía de Altas Prestacións (Lugo-Monforte).
Estas circunstancias aconsellan mellorar a seguridade vial desta estrada.
Tense aprobado un acordo parlamentario instando á Xunta a estudar as medidas
oportunas para mellorar a seguridade vial da LU-664, no tramo da Ronda María Emilia
Casas Baamonde de Monforte, con especial atención á súa confluencia coas rúas
Corredoira, Abeledos e a Estrada de Currelos.
Por todo isto, os deputados asinantes formulan as seguintes Preguntas Orais en
Comisión:
- Cal é o resultado do estudo para mellorar a seguridade vial da LU-664, no tramo da
Ronda María Emilia Casas Baamonde?
- Cales son as actuacións que se ten previsto acometer e cal o estado da súa
tramitación?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2017

Asinado dixitalmente por:
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2017 13:02:40
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 13:03:16
Jaime Castiñeira Broz na data 27/12/2017 13:03:31
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2017 13:03:40
Marta Novoa Iglesias na data 27/12/2017 13:03:58
Gonzalo Trenor López na data 27/12/2017 13:04:13
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/12/2017 13:04:35

Reunión da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos
Día: 15.02.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.2

21917(10/POC-003531)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Salorio Porral, María Soraya e 8 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a rehabilitación
das vivendas propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo
no núcleo vello de Betanzos
Publicación da iniciativa, 237, 11.01.2018

Á Mesa do Parlamento
Soraya Salorio Porral, Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernández Prado, Gonzalo Trenor
López, Diego Calvo Pouso, Jacobo Moreira Ferro, Marta Novoa Iglesias, Julia
Rodríguez Barreira, Daniel Varela Suanzes-Carpegna deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro no disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esta Mesa, a seguinte
Pregunta para a súa resposta Oral na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
O pasado 11 de agosto de 2017, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel
Vázquez, visitou a zona histórica de Betanzos para comprobar o inicio das obras dos
tres edificios de uso residencial que a Xunta comezou a rehabilitar, situados na rúa
Clérigos 13, e na rúa A Cerca 9 e 13, nos que se investirán arredor de 1,2 millón de
euros.
Para poder levar a cabo estas actuacións foi necesaria a firma dun convenio a finais de
2010, entre o Concello de Betanzos e o IGVS, no que a Administración autonómica
adquiría 9 edificacións no casco histórico co fin de levar a cabo a súa rehabilitación,
nas rúas A Cerca, Clérigos, Cortaduría, Lanzós e Rúa Nova, ademais doutra na rúa A
Cerca 9, que foi cedida gratuitamente.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte seguinte
pregunta en Comisión:
-Que previsións ten a Xunta para a rehabilitación das vivendas propiedade do Instituto
Galego da Vivenda e Solo no casco vello de Betanzos?

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2.017
Asinado dixitalmente por:
María Soraya Salorio Porral na data 29/12/2017 12:42:39
Jaime Castiñeira Broz na data 29/12/2017 12:42:50
Marta Novoa Iglesias na data 29/12/2017 12:43:00
Martín Fernández Prado na data 29/12/2017 12:43:18

Gonzalo Trenor López na data 29/12/2017 12:43:40
Diego Calvo Pouso na data 29/12/2017 12:43:49
Jacobo Moreira Ferro na data 29/12/2017 12:44:20
María Julia Rodriguez Barreira na data 29/12/2017 12:44:56
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 29/12/2017 12:45:12

Reunión da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos
Día: 15.02.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.3

21978(10/POC-003560)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento da Xunta de Galcia da existencia de
contaminación por lindano no concello do Porriño ou noutros
concellos, os estudos realizados e as medidas adoptadas para
a descontaminación e prevención, e se se prevé realizar novos
estudos e actuacións
Publicación da iniciativa, 237, 11.01.2018

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e deputados
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Comisión.

1. No pasado mes de agosto, con cargo ao Plan Concellos da Deputación de
Pontevedra, empezaron unhas obras de saneamento no barrio do Contrasto na parroquia de
Torneiros (O Porriño). Cando se estaban abrindo as gabias para a instalación da tubaxe a
veciñanza comezou a sentir un cheiro a pesticida e máis adiante algúns empezaron a
sentirse mal, tendo que ir ao centro sanitario. Non primeiro momento non pensaron que o
seus problemas de saúde eran a causa das obras. Estiveron en probas médicas case un mes,
ate que se comprobou que as doenzas tiñan relación directa coas obras.
No camiño onde se realizaban as obras hai depositado lindano, e este é o que
provocou que varias persoas sufriran reaccións químicas na pel e inchazóns entre outras
doenzas.
Unha vez que se detecta que hai lindano, isto xa no mes de outubro, tómanse
medidas dende o concello de prohibir o consumo de auga dos pozos propios e a Consellería
toma probas de auga e terra para saber o alcance da contaminación e propor as medidas a
seguir.
2. Este problema de contaminación detectado na parroquia de Torneiros non é novo.
É coñecido que entre finais dos anos 40 e mediados dos 60 do pasado século a empresa
Zeltia sintetizou lindano, un hexaclorociloexano utilizado para a fabricación de insecticidas.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Os residuos cristalizados xerados neste proceso de fabricación foron empregados como
material para a construción de camiños e estradas, así como en recheos en diversas obras.
Cómpre ter en conta que o lindano é un produto altamente tóxico e que os seus
efectos son bioacumulativos, isto é, vanse incrementando co paso do tempo, con perigo para
a saúde humana e o medio.
3. Xa nos anos 90 se atoparon terras contaminadas no polígono das Gándaras e a
veciñanza de Torneiros denunciou cheiros a insecticida nas vivendas. No ano 1999 fíxose
unha actuación parcial de descontaminación que consistiu na retirada dunha capa superficial
de residuos e o seu traslado á planta de residuos industriais de Somozas. O resto dos
residuos localizados foron obxecto dun proceso de impermeabilización e selado.
No mesmo ano 1999 realizouse un estudo (Zonas de actuación dentro do marco da
investigación de solos contaminados por residuos de lindano no polígono de Torneiros-O
Porriño), no que se estudaron e localizaron as zonas contaminadas e outras que
potencialmente poderían estar tamén afectadas.
4. Transcorridos 17 anos desde aqueles feitos, o achado de residuos con motivo das
obras de saneamento no lugar do Contrasto demostra que se mantén sen resolver un grave
problema de contaminación que xera perigo para a saúde humana e para o medio. O que fai
imprescindíbel unha actuación da Xunta de Galiza para procurar unha solución definitiva.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta
oral en comisión:
1. Desde cando ten coñecemento a Xunta de Galiza da existencia de terras
contaminadas por lindano no concello do Porriño?
2. Existen outros concellos con zonas contaminadas por este produto químico?
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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3. Que estudos se realizaron ao respecto e cales foron as súas conclusións?
4. Que medidas se adoptaron para a descontaminación ou a prevención do risco de
contaminación?
5. Ten previsto a Xunta de Galiza encargar un novo estudo sobre as terras
contaminadas por lindano no concello do Porriño?
6. Prevé o goberno galego realizar unha actuación integral de descontaminación e
prevención de risco de contaminación nas zonas afectadas?

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2018

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 02/01/2018 11:31:45

María Montserrat Prado Cores na data 02/01/2018 11:31:50
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Parlamento de Galiza
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Ana Pontón Mondelo na data 02/01/2018 11:31:54

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/01/2018 11:31:57

Olalla Rodil Fernández na data 02/01/2018 11:31:58

Noa Presas Bergantiños na data 02/01/2018 11:32:00
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1.4

22224(10/POC-003621)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre se o Goberno galego coñece o acordo plenario do
Concello de Ourense do 03/06/2016 relativo á construcción dun
parque público nos terreos da actual estación de autobuses e
sobre o uso que prevé facer destes terreos a Xunta de Galicia
una vez se traslade a estación de autobuses á futura estación
intermodal do AVE
Publicación da iniciativa, 237, 11.01.2018

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa
Pierres López e Patricia Vilán Lorenzo, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa reposta oral en Comisión
2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
Os veciños e veciñas da contorna da estación de autobuses de Ourense, a
través da Asociación de Veciños “As Termas”, amosaron en numerosas
ocasións a súa preocupación a medida que avanza o proxecto de traslado da
mesma á futura Estación Intermodal do AVE, polo destino do futuro do
solar no que se sitúa na actualidade esta infraestrutura.
Na zona da estación de autobuses residen preto de 1.000 persoas, nos
bloques de vivendas sociais situadas ao lado da estación, que se verán
afectadas de xeito directo polos usos urbanísticos que se prevén para o
desenvolvemento da zona.
Antes da construción no seu día da actual estación de autobuses de
Ourense, procedeuse á sinatura dun contrato de cesión do solar por parte do
promotor das vivendas sociais da zona ao Concello de Ourense
establecendo como uso para o solar precisamente o de ser a central de
conexión de liñas de autobuses que ata o de agora coñecemos, xestionado
na actualidade pola Xunta de Galicia.
No novo PXOU, a zona actualmente ocupada pola estación de autobuses,
recóllese como Zona Verde / Espazo Libre, polo cal permitiría sen ter que
executar ningún tipo de modificación urbanística ou de uso, a execución
dun proxecto redactado a efectos de construír un parque público para uso e
desfrute dos veciños da zona, que sexa complementario aos existentes na
zona (Parque do Peco e Traseiras do Centro Cívico da Ponche, Parque de
San Rosendo, Parque de Xesús Pousa, etc.) e que poida estar dotado de
zonas novidosas e de esparexemento para a veciñanza do barrio, e por
extensión de toda a cidade.
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Grupo Parlamentario

Partido dos
Socialistas
de Galicia

No Pleno do Concello de Ourense celebrado o 3 de xuño de 2016,
acordouse por unanimidade unha moción do Grupo Socialista no que se
“instaba ao Goberno municipal a que proceda a solicitar á maior brevidade
posible informes técnicos e xurídicos necesarios para a revisión e redacción
dun novo contrato de cesión coa persoa ou entidade xurídica que represente
os dereitos de cesión sobre os terreos anteriormente sinalados, co fin de
que, unha vez trasladada a actual estación de autobuses, se poida
materializar unha nova cesión para a construción dun parque público nese
contorna. Así como no que se “instaba ao Goberno municipal a que
consensuara cos grupos municipais representados na corporación, técnicos,
e funcionarios da Concellería de Medio Ambiente, e representantes
veciñais do Barrio do Pino, ideas e propostas co fin de encargar un
proxecto integral e adaptado ás necesidades da zona, para a construción do
novo parque público non barrio”.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. A que uso ten previsto dedicar no futuro a Xunta de Galicia os terreos
nos que na actualidade se atopa a estación de autobuses de Ourense,
cando se produza o traslado da mesma á futura Estación Intermodal
do AVE?
2. Ten previsto o Goberno galego construír un parque público nos
terreos nos que actualmente se sitúa a estación de autobuses de
Ourense?
3. Comunicou o Concello de Ourense á Xunta de Galicia o acordo
plenario, acadado no pleno celebrado o pasado 3 de xuño de 2016,
para a construción dun parque público nos terreos nos que
actualmente se sitúa a estación de autobuses de Ourense?
4. En caso afirmativo, cando tivo lugar dita comunicación?
Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Patricia Vilán Lorenzo
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Grupo Parlamentario

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez na data 04/01/2018 13:35:54
Raúl Fernández Fernández na data 04/01/2018 13:35:59
María Luisa Pierres López na data 04/01/2018 13:36:04
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/01/2018 13:36:08
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1.5

22670(10/POC-003731)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en relación
coa aplicación da lexislación ambiental vixente aos proxectos
mineiros aprobados nos anos 2009 e 2011 para as minas de San
Finx e Santa Comba, a concesión de aproveitamento de augas
aprobada en 2016 e a solicitude de autorización de verteduras
que está a tramitar Augas de Galicia para a mina de San Finx
Publicación da iniciativa, 242, 18.01.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2.ª.

A normativa ambiental, e en particular a que fai referencia á avaliación do
impacto ambiental e á participación pública nestes procesos, non responde a un
capricho, nin pode a súa aplicación suxeitarse á vontade arbitraria ou aos
intereses dun goberno particular. Non obstante, desde 2009 parece que é
precisamente o capricho e non a legalidade o que articula a aplicación da
normativa ambiental, e moi particularmente no ámbito da minaría. Deteñámonos
en dous casos que recentemente teñen recibido notable atención pública.

O 25 de marzo de 2009 o Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas, D. Anxo
R. Calvo Silvosa, xunto co Subdirector Xeral de Recursos Minerais, D. José
Antonio Domínguez Varela, asinan "Resolución de transmisión das concesións
de explotación que conforman o denominado Grupo Mineiro Santa Comba". A
transmisión de dereitos mineiros autorizada pola Resolución, non obstante,
quedaba condicionada a "Presentar, no prazo de tres meses, un estudo de
impacto ambiental do proxecto que nos ocupa, conforme o Real Decreto
Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos, e demais normativa de
aplicación". Na mesma Resolución, que nunca foi obxecto de recurso, sendo por
tanto firme, indícase que "Para poder proceder á explotación se deberá contar
coa declaración ambiental e coa aprobación do proxecto de explotación e plan
de restauración, correspondentes". Con anterioridade, no informe de 23/09/2008,

a enxeñeira actuante da Delegación da Coruña, Dª María José Míjares Coto,
sinalaba que o proxecto “debería someterse al dictamen ambiental previsto en la
legislación sobre materia de medio ambiente actualmente en vigor por tratarse
de una explotación subterránea que por su paragénesis puede producir aguas
ácidas o alcalinas que den lugar a cambios en el pH o liberen iones metálicos
que supongan una alteración del medio natural”. Coa mudanza de goberno en
2009, o proxecto non foi sometido ao trámite ambiental.

Sendo evidente a responsabilidade do órgano substantivo, a Dirección Xeral de
Enerxía e Minas, e en particular do seu Director Xeral, na situación descrita, non
o é menos do órgano ambiental. Especialmente preocupante é a "carta de
natureza" que o anterior Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, D.
Justo de Benito Basanta, outorga á actuación da Dirección Xeral de Minas no
caso do Grupo Mineiro Santa Comba en escrito de 1 de setembro de 2011 no que
comunica que "dado que a titulación destas é anterior á entrada en vigor da
lexislación ambiental vixente, que obriga á realización dunha declaración
ambiental previa ao comezo da actividade extractiva, e que non existen novas
áreas afectadas, non procede emitir nigunha declaración". Téndose destinado
recentemente o Sr. de Benito a un posto diplomático en París, non é posible
preguntarlle se esta comunicación responde ao seu propio criterio ou se
simplemente refrenda as palabras do Sr. Bernardo Tahoces, unha vez que non
parece existir na lexislación amparo algún a ese parecer e que en todo caso tal
criterio non vén acompañado de ningún informe por técnico funcionario público
dese departamento.

O 30 de decembro de 2008, o mesmo Director Xeral de Industria, Enerxía e
Minas, D. Anxo R. Calvo Silvosa, xunto co Subdirector Xeral de Recursos
Minerais, D. José Antonio Domínguez Varela, asina unha "Resolución de
transmisión de dereitos mineiros do Grupo Mineiro San Finx", igualmente

condicionada a "Presentar, no prazo de tres meses, un estudo de Impacto
Ambiental do proxecto que nos ocupa, conforme o Real Decreto Lexislativo
1/2008 , de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos, e demais normativa de
aplicación". A pesar de tratarse, novamente, dunha resolución firme, nunca
recorrida, cando D. Ángel Bernardo Tahoces asina a "Resolución de 28 de
decembro de 2009 de aprobación dos proxectos de explotación, de restauración e
de mellora das instalacións de tratamento do Grupo Mineiro San Finx"
suprímense dos "Antecedentes de feito" a mención ao condicionante de presentar
un estudo de impacto ambiental, desaparecendo toda mención a este
condicionante sen mediar ningún cambio normativo en relación á lexislación de
impacto ambiental.

Ambas as dúas explotacións teñen elementos en común: ambas as dúas producen
drenaxes ácidas de minas con disolución de metais pesados; en ambos os dous
casos estas drenaxes son vertidas ao dominio público hidráulico sen tratamento
que os elimine; por este motivo, entre outros, ambas as dúas deberían terse
sometido ao trámite de avaliación ambiental, como impuxeron sendas
resolucións, que nunca foron obxecto de recurso e, por tanto, eran firmes. Non
obstante, ningunha das explotacións foi sometida a este trámite legalmente
obrigatorio. Mesmo así, nese período recibiron numerosas subvencións, a pesar
de que o Consello de Contas recolleu a cualificación dos proxectos presentados
como cuestionables e de formulación dubidosa. Tanto o Grupo Mineiro Santa
Comba como o San Finx pertencían na altura á mercantil Incremento Grupo
Inversor S.L., liquidada concursalmente en 2013. Con posterioridade, outros
grupos empresariais subrogáronse aos proxectos mineiros, subrogación aprobada
polo departamento de minas a pesar que ditos proxectos continúan sen estar
sometidos ao obrigatorio trámite ambiental.

Moitas persoas, colectivos, e outras empresas do sector, pregúntanse que hai
detrás da inacción da Consellería de Medio Ambiente nunha situación cuxas
dimensións aínda descoñecemos. En Marea tamén se fai esa pregunta. Non é
unha pregunta nova, pois xa se lle formulou ao Sr. Bernardo Tahoces, así como
repetidamente ao Sr. Director de Augas de Galicia, que non só parece compartir
responsabilidade senón tamén criterio fronte á grave afectación que estas
explotacións non sometidas ao procedemento de avaliación de impacto ambiental
están tendo e terán no medio ambiente, en particular as drenaxes ácidas de mina.
Sorpréndenos aínda a Xunta, cando o día 15 de novembro de 2017 emite un
comunicado, recollido por diversos medios, no que sae ao paso á remisión ao
Xulgado por parte da Fiscalía deste mesmo asunto, dándonos o titular “La Xunta
asegura que no era necesaria declaración ambiental en San Finx”.
Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en comisión.
1. Cal é o fundamento legal para que os proxectos mineiros aprobados en
2009 e 2011 para as minas de San Finx e Santa Comba, con resolucións
previas que condicionaban a transmisión das concesións, paralizadas
desde o fin dos anos 1980, a presentar sendos estudos de impacto
ambiental, puideran prescindir do trámite de avaliación de impacto
ambiental establecido pola lexislación estatal e europea, e de existir, que
técnico funcionario público o sustenta?
2. Cal é o fundamento legal da comunicación que asinou o Secretario Xeral
de Calidade e Avaliación Ambiental o 1 de setembro de 2011? Foi
precedida esa comunicación de informes realizados por técnicos da súa
Consellería ou respondeu unicamente ao criterio persoal do Sr. de Benito?
Podemos coñecer eses informes, se existiren?
3. Desde 2009, a cantas e a cales explotacións mineiras obrigadas a someter
os seus proxectos ao trámite ambiental por xerar drenaxes ácidas de mina

ou outros motivos contemplados na lexislación, se eximiu deste requisito
en base a escritos como o do Sr. de Benito? É coñecedora da existencia de
presións a técnicos funcionarios do seu departamento por parte da
Dirección Xeral de Enerxía e Minas?
4. Á vista da actuación do órgano substantivo de minas, e atendendo ao
disposto pola Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (e
a súa precedente), que establece que “Carecerán de validez los actos de
adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y
proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no
se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, puedan corresponder”, vai tomar algunha medida o seu
departamento fronte aos proxectos referidos e a outros que se poidan
encontrar en situación análoga?
5. Atendendo ao anterior, vai tomar algunha medida o seu departamento ante
a concesión de aproveitamento de augas aprobada en 2016 e á solicitude
de autorización de vertidos que actualmente está a tramitar Augas de
Galicia, en relación á mina de San Finx, non sometida a EIA? Desde
cando coñece a situación legal en relación ao aproveitamento de augas e á
autorización de vertidos da mina, en particular da de Santa Comba e
outras que xeran drenaxes ácidas sen terse sometido ao trámite de
avaliación de impacto ambiental?

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018.

Asdo.: Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando

Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 10/01/2018 13:45:19

Marcos Cal Ogando na data 10/01/2018 13:45:25
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22764(10/POC-003755)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as vantaxes que supón para a veciñanza a implantación
dun parque eólico preto das súas vivendas, as medidas que
está a adoptar a Xunta de Galicia para paliar e compensar os
danos causados pola súa proliferación e o cumprimento no de
Mouriños das directrices da paisaxe que está a elaborar o
Goberno galego
Publicación da iniciativa, 242, 18.01.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2.ª.

O parque eólico de Mouriños exemplifica o que o Partido Popular pretende facer
coa Lei de Depredación: regalar o territorio galego ás empresas amigas para que
espolien os nosos recursos. Nada lles importa aos populares o efecto que a súa
actuación poida ter sobre a paisaxe, a saúde e a calidade de vida dos galegos e
das galegas.

Os perigos que entraña o parque eólico son coñecidos dende fai anos. O 1 de
decembro de 2012 o xefe de servizo de Investimentos e Supervisión Técnica
Turística emitiu un informe acerca do proxecto, que entón constaba de 11
aeroxeneradores cunha potencia de 33MW. O promotor era Gestamp Eólica S.L..
As conclusións do informe foron as seguintes:
“A zona posúe moita importancia turística e pódese ver afectada pola
instalación. Produce ademais unha afección sobre os valores paisaxísticos, polo
que o impacto da actuación é tamén de competencia medioambiental. Se conclúe
que posúe unha influencia DESTACABLE no turismo específico da zona. Pola
proximidade dos elementos sinalados e a proximidade de áreas de grande
importancia turísticas da comunidade faise necesaria a realización dun estudo de
impacto turístico, que propoña medidas compensatorias relativas á afección a
estes puntos”.

O 4 de febreiro de 2016 comunicouse á Dirección Xeral de Industria e Minas a
venta do parque eólico Mouriños por parte da sociedade Gestamp Eólica S.L. á
sociedade Renovables Aragón S.L.U.. O proxecto pasou a constar de 4
aeroxeneradores localizados en Cabana de Bergantiños e Zas, cunha potencia
unitaria de 2,5MW.

Dado que o PE Mouriños estará situado a menos de 2 quilómetros de outro PE xa
en funcionamento, a súa tramitación foi simplificada. O proxecto conta cunha
fase de execución de 6 meses e se descoñece a inversión prevista.

A fase de explotación terá unha duración de 25 anos, aínda que con posibilidade
de prórroga. É neste período cando se prevén os maiores impactos na contorna,
que afectarán á atmosfera, a auga, a fauna, a paisaxe... e, dende logo, á economía.
Non podemos esquecer que se trata dunha zona cun enorme potencial turístico,
preto do castro de Borneiro, do dolmen de Dombate e das Torres do Allo. Dito
potencial verase comprometido polas molestias na vida diaria ocasionadas polos
aeroxeneradores. Ademais, os danos á economía causados polo PE Mouriños non
se compensarán de ningún xeito polos postos de traballo xerados, xa que só se
crearán entre 1 e 4 empregos estables dedicados ás labores de control e
mantemento do parque, un número moi inferior aos que se crearían apostando
por un turismo sostible e respectuoso co medio natural.

Non se trata dun problema illado. Son moitas as poboacións rurais que poderían
verse beneficiadas dunha estratexia turística que fixera énfase na natureza, pero
iso é moi complicado cando os parques eólicos proliferan por todo o territorio.
En Galicia temos instalados 2.159 aeroxeneradores en 268 PE (segundo a
Asociación Empresarial Eólica). Temos o dobre de potencia instalada por
superficie que a seguinte comunidade da lista, Castela e León; case triplicamos a

de Cataluña; dobramos a de Asturias; quintuplicamos a do País Vasco e é 15
veces maior que a de Cantabria. Como pode dicir o Partido Popular que aposta
polo rural cando a 500 metros de moitas vivendas hai xigantescos
aeroxeneradores que menoscaban a calidade de vida dos veciños e veciñas?

Pero o peor non é o dano que os PE provocan á economía, senón os efectos
nocivos que teñen na saúde. Institucións de prestixio como a Organización
Mundial da Saúde (OMS) levan tempo advertindo de que o ruído pode causar
non só trastornos fisiolóxicos, como a perda progresiva de audición, senón tamén
importantes prexuízos psicolóxicos, como estrés, insomnio, irritabilidade,
síntomas depresivos, falta de concentración, baixada do rendemento laboral,
etcétera.

Así, é unha imprudencia e un aldraxe permitir a implantación de parques eólicos
sen ter en conta o efecto que terán nas poboacións próximas e sen tomar medidas
contundentes para mitigar e compensar os danos causados.

Por todo o exposto con anterioridade, os deputados asinantes presentan as
seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión.
 Que vantaxes ten para a veciñanza a implantación dun parque eólico
próximo as súas vivendas? Que datos avalan a existencia desas vantaxes?
 Que medidas está tomando a Xunta para mitigar e compensar os danos á
saúde, á paisaxe, á economía... causados pola proliferación de parques
eólicos?
 O parque eólico de Mouriños cumpre coas directrices da paisaxe que está
elaborando a Xunta?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018.

Asdo.: Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando
Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 11/01/2018 12:23:24

Marcos Cal Ogando na data 11/01/2018 12:23:37
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22771(10/POC-003757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non establecer máis
tributos sobre os custos ambientais de determinadas
actividades que inciden no medio ambiente, as razóns da
inexistencia dalgún para a utilización de bolsas de plástico
dun só uso e as súas previsións respecto do aumento dos
gravames vixentes
Publicación da iniciativa, 242, 18.01.2018

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Alvarez, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª,
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
España é o terceiro país cos ingresos máis baixos por fiscalidade
ambiental da UE, despois de Lituania e Eslovaquia (o 1,85 % do PIB en
2014, fronte a 2,46 % de media na UE). Bruxelas leva dicíndolle ao
Goberno do Estado que debe reformar o sistema impositivo
medioambiental, principalmente nos sectores do transporte, a enerxía, a
contaminación e o uso dos recursos. Tanto o Goberno de España como
o galego non o teñen feito: os únicos tributos ambientais que hai en
Galicia son o canon eólico e os impostos sobre a contaminación
atmosférica e o dano ambiental da auga encorada. E cunha minoración
na recadación entre 2009 e 2016 de case 24 millóns de euros.
Entre os instrumentos da política ambiental, os tributos ambientais
considéranse
medioambientalmente
efectivos
e
eficientes
economicamente. De feito, no plano internacional, recoméndase o seu
uso para mitigar o cambio climático e promover un uso sostible dos
recursos.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cales son os motivos polos que o Goberno galego non instaura
máis tributos sobre os custos medioambientais de determinadas
actividades que inciden no medio ambiente?
2. Por que non hai en Galicia tributos sobre a utilización de bolsas
de plástico de un só uso?
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Grupo Parlamentario

3. Ten previsto acordar o Goberno o aumento dos gravames xa
vixentes sobre o medio ambiente? Cando?
Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Abel Losada Alvarez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/01/2018 11:29:09
Abel Fermín Losada Álvarez na data 11/01/2018 11:29:14
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/01/2018 11:29:20
Raúl Fernández Fernández na data 11/01/2018 11:29:22
María Luisa Pierres López na data 11/01/2018 11:29:27
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23715(10/POC-003959)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o apoio económico prestado pola Xunta de Galicia ás
entidades relacionadas cos campionatos de caza do raposo no
período 2013-2017
Publicación da iniciativa, 251, 01.02.2018

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Comisión.

A Xunta de Galiza apoia os chamados Campionatos de caza do raposo e a
denominada Supercopa Galega, unha competición na que se premia a habilidade de
matar o maior número de raposos no menor tempo posíbel. O feito de tratar de equiparar
actividades e prácticas deportivas con saír masivamente ao monte a matar raposos supón
un exercicio de crueldade e cinismo absoluto, para tratar de xustificar a matanza
sistemática destes pequenos mamíferos por mero divertimento.
A pervivencia dos chamados campionatos de caza de raposo e da denominada
“Supercopa galega” amosan unha auténtica falta de respecto ao medio natural, ao medio
rural e á súa veciñanza. Segundo datos de colectivos ecoloxistas, nestes “campionatos”
que se desenvolven de maneira intensiva ao longo de varias semanas, participan centos
de cazadores e poden chegar a abaterse máis de 200 exemplares de raposos. Estas
actividades competitivas e agresivas, coa presenza masiva de cazadores no monte,
provoca a morte tamén de animais salvaxes protexidos, como aconteceu recentemente
no concello de Barro coa morte dun lobo por disparos mentres se celebraba unha proba
do campionato galego de caza do raposo, e como ten acontecido en edicións anteriores
desta competición.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

A Xunta de Galiza colabora economicamente coa organización destas
actividades agresivas, que non están xustificadas nin por razóns de control poboacional
nin por potenciais danos producidos polo raposo. Segundo colectivos ecoloxistas como
ADEGA, ASCEL e o Grupo de Estudio dos Animais Salvaxes (GEAS), estas
competicións "non só carecen de total reprobación ética e moral senón que non teñen
xustificación científica, e fanse á marxe da planificación cinexética dos tecores".
Afirman tamén estas entidades que "Matar raposos non axuda a recuperar as poboacións
de perdices nin de coellos, afectadas por múltiples factores, sinalando entre outras,
tamén, ás malas prácticas cinexéticas, por sobrecaza ou por repoboacións cinexéticas
con animais de granxa, así coma, os cambios no hábitat, como os monocultivos
forestais"
Por outra parte, altos cargos da Xunta de Galiza e da consellaría de medio
ambiente promoven, difunden, apoian e colaboran con estas batidas indiscriminadas
disfrazadas como actividades sociais, deportivas e de promoción do turismo.

Polo anteriormente exposto, formúlanse as seguintes preguntas para resposta
oral en comisión:
1. Cantos cartos outorgou a Xunta de Galiza ás entidades vencelladas con estes
campionatos de caza de raposo no período 2013-2017?
2 É consciente o Goberno galego do rexeitamento que provocan estas prácticas
que nada teñen que ver con potenciais autorizacións por danos ou por un suposto
control poboacional?
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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15702 Santiago de Compostela
Galiza

3. Considera o Goberno galego que é propio destes tempos promover
actividades de morte inxustificada da fauna silvestre, por simple divertimento?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2018

Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 19/01/2018 12:47:27

María Montserrat Prado Cores na data 19/01/2018 12:47:32

Ana Pontón Mondelo na data 19/01/2018 12:47:33

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/01/2018 12:47:35
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