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1.1 21861(10/POC-003506)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Barreira, María Julia e 6 máis

Sobre o desenvolvemento no ano 2017 do Programa de limpeza de

vertedoiros incontrolados impulsado pola Xunta de Galicia no

concello de Monforte de Lemos

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. 

 

No Concello de Monforte de Lemos vense de levar a cabo unha actuación de 

eliminación de vertedoiros incontrolados localizados en distintos puntos do municipio. 

Existen lugares onde se depositan lixo e cascallos de maneira ilegal, nalgúns casos 

con varios focos, na mesma zona. 

A Xunta, a través da Consellería de Medio Ambiente, ven de colaborar na eliminación 

destes vertedoiros incontrolados. 

Por todo isto, os deputados e deputadas abaixo asinantes formulan as seguintes 

preguntas orais en comisión: 

1.Cómo se ten desenvolvido no ano 2017 o  Programa de limpeza de Vertedoiros 

Incontrolados impulsado pola Xunta de Galicia no Concello de Monforte de Lemos? 

2.Cal foi o custe económico desta actuación e cal a aportación da Consellería de Medio 

Ambiente? 

3.Cantas foron as toneladas retiradas na eliminación destes vertedoiros e a superficie 

de terreo recuperada? 

 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2.017  

 

 



 

 

 

. 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/12/2017 12:20:55 

 
Martín Fernández Prado na data 27/12/2017 12:22:47 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 27/12/2017 12:23:27 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 27/12/2017 12:23:36 

 
Marta Novoa Iglesias na data 27/12/2017 12:23:54 

 
Gonzalo Trenor López na data 27/12/2017 12:24:23 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/12/2017 12:24:37 
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1.2 21893(10/POC-003522)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis

Sobre as actuacións que se están a desenvolver na comarca de

Bergantiños no marco do Plan de sendas de Galicia

Publicación da iniciativa, 237, 11.01.2018



 

 

 
 Á Mesa do Parlamento 
  
Aurelio Nuñez Centeno, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta Novoa 
Iglesias, Gonzalo Trénor López, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, Julia 
Rodríguez Barreira e Jacobo Moreira Ferro 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.  
 
O Executivo galego, a través da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, está a 
desenvolver un ambicioso Plan de Sendas en distintas comarcas galegas. Trátase dun 
plan que concreta a construción, ao longo de distintas fases, de 170 novos quilómetros 
de novas sendas seguras, sostibles e integradas na paisaxe en distintas estradas 
autonómicas. Un compromiso que foi recollido no programa electoral co que o Partido 
Popular de Galicia obtivo a confianza maioritaria do pobo galego e que está a 
efectivizarse con actuacións concretas dende o goberno.  
 
O Plan de Sendas de Galicia prevé todo un conxunto de actuacións planificadas sobre 
sete comarcas de Galicia entre elas a Comarca de Bergantiños, encamiñadas a 
reforzar a seguridade viaria de peóns e ciclistas e a ofrecerlle aos cidadáns modos de 
desprazamento menos contaminantes e alternativos á utilización do vehículo particular.  
Un plan que, estamos convencidos, está a supoñer unha mellora substancial no reforzo 
da seguridade viaria nas estradas autonómicas que son obxecto de actuacións e que 
redundará tamén no incremento da calidade de vida dos veciños e veciñas da Comarca 
de Bergantiños, na que a Xunta ten anunciado a construción de 7 novas sendas, con 
máis de 10 km de actuacións en concellos como Carballo, A Laracha, Laxe ou Cabana. 
  
Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes preguntas 
para a súa resposta oral en Comisión:  
 
-En que estado de desenvolvemento se atopan as distintas fases do Plan de Sendas 
da Comarca de Bergantiños?  
 
-Que actuacións concretas se están a desenvolver actualmente no marco do Plan de 
Sendas de Galicia na Comarca de Bergantiños?  
 
Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2.017  
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 



 

 

Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 28/12/2017 12:24:30 

 
Martín Fernández Prado na data 28/12/2017 12:27:47 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 28/12/2017 12:28:08 

 
Marta Novoa Iglesias na data 28/12/2017 12:28:54 

 
Gonzalo Trenor López na data 28/12/2017 12:29:07 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 28/12/2017 12:29:15 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 28/12/2017 12:29:27 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 28/12/2017 12:29:49 

 



 

 

Reunión da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,

Medio Ambiente e Servizos

Día: 19.04.2018        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.3 22668(10/POC-003730)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos

Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa

situación na que se atopa o polígono empresarial 106 de

Ribadavia, o cumprimento das condicións establecidas na

licitación das parcelas e a realización dalgunha xestión para

ese fin, así como para a liberación de solo industrial e a

aplicación dalgunha cláusula de penalización polo

incumprimento das obrigas asumidas polos adxudicatarios

Publicación da iniciativa, 242, 18.01.2018



 
 

 

 

   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sanchez 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. 

 

Na actualidade unha parte moi importante das parcelas do parque empresarial de 

Ribadavia desenvolto por Xestur, atópanse vendidas e adquiridas por propietarios 

que non chegaron a construír nin investir nel, dándose unha situación onde a 

pesar de que na realidade hai moi poucas parcelas con empresas funcionando, 

tampouco existe solo dispoñible para que se instalen as que queiran levar a cabo 

unha actividade económica. 

As licitacións do Xestur constan dunhas condicións impostas que procuran na 

teoría evitar isto, fixando límites temporais para a edificación das parcelas 

licitadas, que salvo por causas debidamente xustificadas son tres anos dende a 

data da formalización da compra-venda. 

Para  Ribadavia e a comarca é moi importante contar con solo industrial e 

empresarial e para a sociedade é importante que non se utilice dito solo para 

especular senón para fomentar a economía produtiva. 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

1) Como valora o Goberno galego a situación na que se atopa o Polígono 

Empresarial 106 de Ribadavia? 

2) Estanse a cumprir as condicións impostas na licitación das parcelas? 



 
 

 

 

3) Estase a levar a cabo algunha xestión para que se cumpran? 

4) Aplicouse ou estase a aplicar algunha cláusula de penalización por 

incumprimento das obrigas? 

 5) Fíxose algunha xestión para que se libere solo empresarial  para poñelo a 

disposición  de calquera empresa que se queira instalar e desenvolver unha 

actividade económica? 

 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 13:34:57 

 

Marcos Cal Ogando na data 10/01/2018 13:35:00 

 



 

 

Reunión da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,

Medio Ambiente e Servizos

Día: 19.04.2018        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.4 22749(10/POC-003748)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón

Sobre o impacto ambiental que tería a reactivación da mina de

cobre de Touro e a avaliación do Goberno galego en relación

cos efectos contaminantes derivados da súa actividade entre

os anos 1973 e 1986

Publicación da iniciativa, 242, 18.01.2018



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García deputado pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 

  

A oposición á mina de Touro é case unánime. Só conta co respaldo do Partido 

Popular, que ve nela unha oportunidade de facer negocio a costa de malvender un 

anaco do noso territorio. Os demais actores políticos e sociais manifestáronse xa 

na súa contra. A xulgar pola última investigación ao respecto, sobran os motivos 

para facelo.  

Segundo un estudo realizado por investigadores e investigadoras da Universidade 

de Vigo, da Universidade de Swansea (Gales) e do Instituto de Investigacións 

Mariñas do CSIC con sede en Vigo, a actividade mineira que se levou a cabo en 

Touro entre os anos 1973 e 1986 reduciu o número de salmóns no río Ulla, así 

como o seu tamaño. O responsable de que isto sucedera foi o cobre que se 

extraeu da mina.  

O cobre é un oligoelemento esencial nos organismos acuáticos que actúa como 

cofactor para varias enzimas que desempeñan un papel fundamental no 

metabolismo celular. Por isto mesmo, o exceso de cobre na auga afecta a 

integridade estrutural do tecido das branquias e a osmorregulación, reducindo a 

supervivencia dos peixes, sobre todo nas etapas xuvenís, e durante as migracións 

ao medio mariño.  

Os investigadores analizaron os restos de metais pesados nas escamas de case 

500 salmóns capturados no Ulla durante máis de medio século, de 1951 a 2012, e 



 
 

 

 

compararon os valores cunha mostra control tomada no río Miño. A análise 

demostrou que se producira unha maior bioacumualción de cobre nos peixes do 

Ulla que coincidía co período de actividade mineira. Foi por iso que se produciu 

un descenso significativo do número de salmóns no río que aínda hoxe non foi 

revertido.  

Isto engade outra razón á lista para non permitir que a mina de Touro abra de 

novo as súas portas. O salmón é un animal nunha situación de risco extremo en 

toda a península debido a súa escasa resiliencia. A actividade mineira situaría ás 

poboacións atlánticas ao borde da extinción. Para protexelas, temos que evitar 

que o cobre volva a concentrarse nos nosos ríos.  

Ademais, a reactivación da actividade mineira en Touro prexudicaría tamén ao 

marisqueo, xa que contaminaría a desembocadura do Ulla, na ría de Arousa. 

Deste xeito, suporía a destrución de postos de traballo respectuosos coa natureza 

a cambio doutros que porían en risco o medio natural.  

É a nosa obriga, polo tanto, opoñernos novamente á reapertura da mina de Touro 

e esixir que se protexan as especies animais ameazadas pola posible 

contaminación.  

 

Por todo o exposto, o deputado asinante presenta as seguintes preguntas para a 

súa resposta oral en comisión. 

 Que efectos tería a reactivación da mina de Touro na contorna natural e, 

en particular, nos ríos e regatos da zona de influencia?  

 Como se vería afectada a fauna e a flora?  

 Que avaliación fai o Goberno dos efectos contaminantes que tivo a 

actividade mineira de Touro durante os anos 70 e 80?  

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2018. 



 
 

 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Antón Sánchez García na data 11/01/2018 11:25:04 
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1.5 27605(10/POC-004463)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre o estado de tramitación da declaración da illa de Ons

como Área de Rehabilitación Integral

Publicación da iniciativa, 277, 15.03.2018



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores 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 na Comisión 2ª. 

 

A Comisión 2ª do Parlamento galego, na sesión do 15 de febreiro de 2017, 

adoptou o seguinte acordo unánime: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a promover a declaración 

como Área de Rehabilitación Integral da Illa de Ons co obxecto de facilitar as 

actuacións de rehabilitación das vivendas existentes na illa”. 

 

Trascorrido máis de un ano desde a aprobación deste acordo, formúlase a 

seguinte pregunta para resposta oral na Comisión 2ª: 

Cal é o estado de tramitación da Área de Rehabilitación Integral da Illa de Ons? 

 

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

2 

 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/03/2018 18:05:16 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/03/2018 18:05:21 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/03/2018 18:05:23 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/03/2018 18:05:24 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/03/2018 18:05:26 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/03/2018 18:05:27 
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1.6 28211(10/POC-004541)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Pierres López, María Luisa e 3 máis

Sobre a valoración que realiza o Goberno galego en relación

coa eficacia das medidas adoptadas para o control e

vixilancia das edificacións inacabadas en Galicia e a

previsión de medidas que hai que adoptar, os datos que manexa

ao respecto e a posible comunicación á Sareb e aos grandes

propietarios das vivendas inacabadas para coñecer as súas

previsións e os seus reultados

Publicación da iniciativa, 285, 28.03.2018



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, 

Raúl Fernández Fernández 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 

resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

A burbulla inmobiliaria causou unha forte crise económica arredor do 

ano 2008.  

 

Esta sumada á mala xestión urbanística de varios concellos de Galicia 

que antepuxeron aos promotores, promovendo a concesión de licenzas 

sen unha planificación axeitada e en moitos casos considerando terreos 

urbanizables como urbanos,  deixou unha herdanza de edificacións e 

inmobles sen rematar, moi difícil de xestionar, especialmente nos 

concellos máis pequenos de Galicia. 

 

Esta mala xestión e praxe urbanística ten múltiples afectados: os 

veciños e veciñas das vilas que conviven con estas edificacións que son 

foco de abandono, sucidade ou inseguridade urbana, os propietarios e 

propietarias que adiantaron diñeiro e quedaron sen as vivendas, os que 

venderon parcelas a cambio de vivenda e quedaron sen ambas cousas, e 

por suposto  a paisaxe urbana, que se ve altamente afectada. 

 

Os medios de prensa recollen como a xeografía galega está repleta 

destas esqueletos de edificacións a medio rematar, moitas en mera fase 

estrutural, e que se poden estimar nunhas 50.000 unidades de vivenda. 

E fálase de estimacións porque non existe unha estatística censal nin a 

nivel concellos nin autonómica que poida confirmar este dato. 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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Múltiples son as circunstancias que dificultan a finalización e posta no 

mercado destas vivendas.  

 

Por un lado moitas, a pesar de ter caducado no tempo os prazos de 

licencia que permitiron a súa construción, non teñen recibido a 

comunicación oficial do concello de caducidade da mesma, e 

extinguindo eses prazos. Probablemente polo medo a asumir unha 

futura demolición que resulta moi confusa e complexa, especialmente 

se ten que ser finalmente asumida de modo subsidiario polo propio 

concello. 

 

Por outro, o descoñecemento sobre a quen notificar as advertencias 

legais o sancións ás que haxa lugar bloquean a solución en infinidade 

de casos ao perderse o fío da propiedade en medio de sociedades 

compartidas, firmas quebradas e bancos con armazóns complexos.  

 

A Sareb foi a entidade que se ten feito cargo de moitas destas 

edificacións embargadas e propiedade dos bancos rescatados. 

 

A Xunta de Galicia, pon a disposición dos concellos dúas ferramentas 

para axudar a desenmarañar esta situación destes esqueletos 

edificatorios. Por un lado a Lei do solo do 2016 contempla no seu 

artigo 135, do deber de uso, conservación e rehabilitación,  

especificamente fala de que “o deber de edificar inclúe o deber dos 

propietarios de rematar as edificacións para cuxa execución obtiveron a 

preceptiva licenza “. 

 

E por outro lado no artigo 136, establece que: 

1. Os concellos, de oficio ou por instancia de calquera persoa 

interesada, mediante o correspondente expediente e logo da audiencia 

dos interesados, ditarán ordes de execución que obriguen as persoas 

propietarias de bens inmobles a: 
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a) Realizar as actuacións necesarias para dar debido cumprimento aos 

deberes sinalados no artigo anterior. 

b) Realizar as actuacións necesarias para adaptar as edificacións e 

construcións ao contorno, segundo o establecido no artigo 91 desta lei. 

 

Incluso faculta aos concellos para que apliquen multas coercitivas en 

caso de negativa por parte da persoa propietaria: 

 

4. En caso de incumprimento da orde de execución, a Administración 

municipal procederá á execución forzosa mediante a imposición de 

multas coercitivas de 1 000 a 10 000 euros, reiterables trimestralmente, 

sen que en ningún caso poidan superar individualmente ou no seu 

conxunto o 75 % do custo de reposición da edificación ou dunha nova 

construción con características similares, excluído o valor do chan.  

 

Estes artigos non se están a empregar na práctica, e especialmente no 

caso de grandes edificacións. E principalmente porque quen lexisla, a 

Xunta de Galicia, non é quen aplica a lei, os concellos.  

 

A lei continúa a falar do rexistro de solares, artigo 137, da venda 

forzosa, artigo 138 e no artigo 140 fala da actuación directa ou a través 

dunha sociedade urbanística. 

 

Todas estas medidas que a lei dispón como ferramentas para os 

concellos son accións que necesitan dunha forte vontade política e por 

suposto contar cuns recursos técnicos e administrativos importantes. 

 

Temos concellos onde falta esa vontade política, outros nos que carecen 

de medios tendo vontade máis que suficiente, en definitiva, a lei non se 

está a aplicar, e o problema estase a acrecentar e complicar cada ano 

que pasa, tendo ademais, unha peor solución co paso do tempo. 

 



Partido dos 
Socialistas 
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Por outro lado, a Xunta de Galicia conta coa axuda da Axencia de 

Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que se ofrece a aqueles 

concellos que queiran a exercer as competencias de vixilancia e control 

de legalidade urbanística, pero con competencias moi limitadas. A día 

de hoxe son apenas 60 os concellos que colaboran coa APLU. 

 

A Xunta de Galicia si que ten sociedade urbanística a que fai referencia 

o artigo 140, Xestur pertencente ao IGVS, figura que salvo nas cidades 

non existe na maioría dos concellos galegos. 

 

A incapacidade legal e normativa, e por outro lado a ineficacia e 

inoperancia dos mecanismos de control e vixilancia tanto das 

administracións locais e autonómicas levan a que exista unha sensación 

xeral de conformidade e de incapacidade que entendemos hai que 

afrontar. 

 

Porque construír conforme a unha licenza é algo máis que un dereito, é 

un deber e unha responsabilidade adquirida, un feito que transcende o 

particular.  A imaxe urbana nos afecta a todos, e atentar contra ela, e as 

consecuencias que conleva o seu abandono, debería estar debidamente 

controlado e sancionado. 

 

Concellos como o de Carral, Barreiros, Narón, Valdoviño, Monforte, 

saben ben deste problema, e coma estes moitos outros en toda Galicia. 

E especialmente preocupante son os casos que afectan ás vivendas 

plurifamiliares. 

 

Todas estas razóns levan a que as deputadas e o deputado que asinan 

formulen as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Considera o Goberno galego que as medidas de control e 

vixilancia das edificacións inacabadas de Galicia se teñen 
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demostrado suficientemente eficaces na erradicación deste 

problema por parte da Administración autonómica? 

2. Que medidas pensa adoptar no seu caso? 

3. Que datos manexa ao respecto? 

4. Se dirixiu á Sareb e aos grandes propietarios para coñecer as súas 

previsións de vivendas inacabadas? 

5. Con que resultado, no seu caso? 

 

Pazo do Parlamento, 19 de marzo de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Raúl Fernández Fernández 

   Patricia Vilán Lorenzo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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1.7 28254(10/POC-004548)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis

Sobre a opinión do Goberno galego referida á necesidade de

combater a corta ilegal de madeira e a posible chegada ao

porto de Vigo de madeira de Brasil procedente de corta ilegal

e os controis levados a cabo ás empresas importadoras dende o

ano 2009, así como os expedientes abertos e as medidas

correctoras impostas polo incumprimento do Regulamento

europeo 995/10 e do Real decreto 1088/2015, do 4 de decembro,

e as previsións ao respecto

Publicación da iniciativa, 285, 28.03.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Álvarez, 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. 

 

Algunhas das consecuencias da tala ilegal de madeira son as ameazas ás 

poboacións indíxenas, a degradación dos bosques, a perda de 

biodiversidade e o agravamento do cambio climático. 

Nestes días tivemos noticia de que GREENPEACE ten comunicado ao 

Goberno galego que o Porto de Vigo podería ter recibido madeira 

procedente de tala ilegal de Brasil. Segundo a organización ecoloxista, 

a finais do pasado ano a lo menos un barco con destino Vigo cargou 

madeira ilegal en Paranagua (Brasil) a través da empresa “Madeiras 

Cedroarana” e resulta que esta empresa madeireira está directamente 

relacionada coa masacre de Colniza (onde 9 persoas foron asasinadas o 

20 de abril de 2017), sendo multada reiteradamente pola máxima 

autoridade ambiental de Brasil por comerciar con madeira ilegal. Polo 

visto, o axente internacional que realizou a operación comercial é a 

empresa “Global Gold Forest Lda (GWP)”, representada en España por 

“Atlantic Timber Agency”, as dúas con sede postal en Marín 

(Pontevedra).   

Cómpre lembrar que está en vigor o Regulamento (EU) 995/2010, do 

Parlamento e do Consello, polo que se establecen as obrigas dos 

axentes que comercializan madeira e os seus produtos, máis coñecido 

como Regulamento EUTR, segundo o que as empresas están obrigadas 

a dispoñer dun procedemento interno que analice e minimice os riscos 

de comerciar con madeira de orixe ilegal. O certo é que España está 

entre os países peor valorados pola Comisión Europea dos 28 membros 

da UE, empatada con Luxemburgo e Malta e tendo só por debaixo a 

Polonia e Hungría. De feito, houbo que agardar ata 2015 para que o 

Goberno do Estado aprobara a aplicación do Regulamento EUTR 
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mediante o Real decreto 1088/2015, do 4 de decembro, para asegurar a 

legalidade da comercialización de madeira e dos seus produtos. E 

precisamente pola falla de información que deberían aportar as 

autoridades das comunidades autónomas, di GREENPEACE que se 

descoñecen os controis xa feitos, os expedientes abertos ou as medidas 

correctoras impostas polo incumprimento do Regulamento EUTR.  
 

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Comparte o Goberno galego que hai que combater a tala ilegal de 

madeira? 
2. Que ten que dicir o Goberno sobre o feito comunicado pola 

organización ecoloxista GREENPEACE sobre que o Porto de 

Vigo podería ter recibido madeira procedente de tala ilegal de 

Brasil? 
3. Ten comprobado o Goberno que as empresas importadoras de 

madeira dispoñen dun procedemento interno para analizar e 

minimizar os riscos de comerciar con madeira de orixe ilegal? 
4. Cantos controis a estas empresas ten feito o Goberno dende o ano 

2009 ata o día de hoxe? 
5. Cantos expedientes abriu o Goberno e cantas medidas correctoras 

impuxo dende o ano 2009 ata o día de hoxe polo incumprimento 

do Regulamento (EU) 995/2010, do Parlamento e do Consello, e 

o Real decreto 1088/2015, de 4 de decembro? 
6. Vai establecer o Goberno un calendario de controis ás empresas 

importadoras de madeira? 
7. Vai adoptar medidas correctivas e, no seu caso, sancionadoras no 

suposto de incumprimento das normas antes mencionadas? 
 

Pazo do Parlamento, 21 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Abel Losada Álvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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1.8 28432(10/POC-004569)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre as razóns da demora e as medidas previstas pola Xunta

de Galicia para a posta en marcha do saneamento na localidade

do Pindo, no concello de Carnota, así como a situación na que

se atopa o proxecto para a dotación desa infraestrutura ao

lugar de Lariño

Publicación da iniciativa, 287, 04.04.2018
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, 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, relativa aos problemas de contaminación e cheiros que afectan á 

localidade do Pindo, en Carnota. 

 

Desde hai décadas o lugar do Pindo, no Concello de Carnota, sufre un problema 

moi grave de contaminación de augas fecais procedentes de domicilios particulares na 

cabeceira da praia de san Pedro, a central e máis grande da localidade, que causa todo o 

ano unha situación grave de contaminación e cheiros que se extrema nos meses de calor. 

En 2005 redáctase un proxecto para a mellora da Rede de Saneamento do 

Concello de Carnota, entre a EDAR de Panchés (Carnota) o lugar do Ézaro (Dumbría). 

Así mesmo comézase a redacción doutro proxecto similar para o lugar de Lariño. 

A obra non puido ser máis rocambolesca, e estivo continuamente envolta en 

problemas, coma a creba da empresa contratista OCA e os retrasos continuados na 

execución da obra. Así chegamos á situación de que en marzo de 2018, 13 anos despois 

da elaboración do proxecto e 6 despois da data prevista para o remate das obras, estas 

seguen sen terse sequera entregado ao Concello de Carnota para que poida comezar a 

enganchar os domicilios particulares e os puntos de vertido problemáticos, perpetuando 

un problema que non hai outra forma de resolver que enganchando os vertidos á rede. 
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O actual goberno do Concello de Carnota de Ramón Noceda Caamaño ten feito 

nos últimos anos numerosas xestións e chamadas de atención sobre esta situación, 

incluíndo unha visita presencial do propio alcalde en compaña de representantes 

veciñais ao director de Augas de Galiza, Roberto Rodríguez. Así mesmo téñense 

desenvolvido xa mobilizacións secundadas polo conxunto da poboación, para esixir que 

se remate dunha vez co problema. 

Consecuencia de ditas xestións municipais e mobilizacións veciñais, desde 

Augas de Galiza tense anunciado a inminente entrega das obras. Porén, pasan os meses 

e isto segue sen producirse, un incumprimento grave e absolutamente inxustificado e 

nos fai temer que coa chegada dos meses de calor deste ano O Pindo volverá ser vítima 

do problema endémico de cheiros e da contaminación na súa principal praia, que causan 

prexuízos graves á veciñanza e precisamente nos meses de maior afluencia turística, co 

que se xe perxudica tamén gravemente aos estabelecementos hostaleiros. 

Ademais sospeitamos que polo tempo de retraso que leva a obra esta xa poida ter 

sufrido importantes desperfectos e infiltracións de auga mariña, o que pode complicar e 

dilatar aínda máis a solución ao problema. 

 

Polo tanto, de conformidade co anterior formúlanse as seguintes preguntas para 

resposta oral en comisión: 

 Que medidas ten pensado adoptar a Xunta de Galiza de cara a 

proceder á inmediata posta en marcha do saneamento do Pindo?  

 Como é posíbel que unha obra de saneamento cuxo proxecto se 

redactou en 2005 e cuxa entrega estaba prevista en 2012, siga sen entregarse en 

2018? 
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 En que situación se atopa o proxecto para dotación do 

saneamento en Lariño? 

 Por que Augas de Galiza e a Xunta de Galiza discriminan a 

Carnota non poñendo en funcionamento os saneamentos do Pindo e de Lariño 

despois de 13 anos, e levando sen investir nin un só euro no saneamento no 

Concello de Carnota desde 2011?  

 

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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