REUNIÓN DA COMISIÓN 6ª, INDUSTRIA,
ENERXÍA, COMERCIO E TURISMO
Día: 05.02.2019

Hora: 10:30

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte,
reunirase o próximo día 5 de febreiro de 2019, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto 1.

Preguntas

1.1

42064 (10/POC-006508)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as axudas públicas ao sector da automoción nos últimos anos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 411, do 15.01.2019

1.2

42271 (10/POC-006583)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do Programa de unidades
mixtas de investigación
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 411, do 15.01.2019

1.3

42521 (10/POC-006653)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo en
relación coa rehabilitación da casa medieval situada na cidade de Lugo, no
Camiño Primitivo, e encostada á muralla
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019

1.4

42681 (10/POC-006695)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da situación do estaleiro Vulcano
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019

1.5

42857 (10/POC-006717)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o coñecemento e valoración por parte do Goberno galego da
situación da planta de Isowat en A Coruña e do sector industrial da
comarca, así como as medidas que ten adoptado para favorecer o seu
fortalecemento
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 18.01.2019

1.6

44020 (10/POC-007051)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións da Xunta de Galicia destinadas a solucionar a situación
pola que atravesa a empresa Vulcano
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 419, do 25.01.2019
1.7

44027 (10/POC-007052)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre a regulación dos vehículos de transporte con condutor (VTC)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 419, do 25.01.2019

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2019

Cristina Isabel Romero Fernández
Presidenta da Comisión
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Reunión da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Día: 05.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.

Preguntas

Reunión da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Día: 05.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

42064(10/POC-006508)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as axudas públicas ao sector da automoción nos últimos
anos
Publicación da iniciativa, 411, 15.01.2019

Á Mesa do Parlamento
Abel Losada Álvarez e José Manuel Pérez Seco, 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 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
O Goberno galego continúa trasladando, tanto ao Parlamento de Galicia, como ao
conxunto da sociedade, unhas cifras de apoio público que dende logo non se
corresponden co executado polo mesmo goberno nos orzamentos dos diferentes
anos.
Como exemplo, no caso do sector da automoción a Xunta de Galicia fala sempre
de 150 millóns de euros aportados ao sector, entendemos que nos anos de
goberno do Sr. Feijóo. Unha cifra que en todo caso, nunca é explicada e
desglosada de maneira detallada e concreta, a pesar de ser solicitada polos
mecanismos parlamentarios en múltiples ocasións, e que forma parte da habitual
batería de publicidade e propaganda do Goberno galego.
Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para
o seu debate en Comisión:
1. A que conceptos se refire a Xunta de Galicia cando fala de 150 millóns de
euros aportados ao sector da automoción nos últimos anos?
2. Que organismos da Xunta de Galicia teñen aportado estes fondos?
3. Que porcentaxe destes fondos foron destinados a empresa PSA-Peugeot
Citroën e cales a outras empresas auxiliares do sector?
4. Cales teñen sido os importes das axudas públicas detallados por empresa, ano,
contía e concepto da axuda?

CSV: REXISTRO-txV0aRyYT-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pazo do Parlamento, 26 de decembro de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

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

Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/12/2018 15:57:20

CSV: REXISTRO-txV0aRyYT-8
Verificación:
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 26/12/2018 15:57:26

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

Reunión da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Día: 05.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.2

42271(10/POC-006583)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do Programa de
unidades mixtas de investigación
Publicación da iniciativa, 411, 15.01.2019

A Mesa do Parlamento

Moisés Blanco Paradelo, María Antón Vilasánchez, Moisés Rodríguez Pérez,
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández, Miguel Tellado Filgueira

e

Sandra Vázquez Domínguez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio, Turismo.

Unha das primeiras iniciativas activada no marco da RIS3 foi o programa de Unidades
Mixtas, no que se combinan o impulso á colaboración entre empresas e centros de
coñecemento co obxectivo de atraer capital privado á innovación galega.
Ao longo destes anos, as unidades de innovación demostraron que non só supoñen a
oportunidade de desenvolver as capacidades dos centros galegos ao servizo do sector
produtivo en áreas punteiras, senón tamén a mellora da competitividade das PEMES
galegas polas opcións que se abren para a transferencia de coñecemento en sectores
estratéxicos, pero, ademais, polo efecto tractor que teñen as empresas fortes que
interveñen.
A Axencia Galega de Innovación (GAIN) vén de resolver a terceira edición da
convocatoria para a posta en marcha e consolidación de Unidades Mixtas de
Investigación(UMI).

CSV: REXISTRO-zHsUGDUpC-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Comisión:

Cal é a valoración do Goberno desde o inicio do programa de Unidades Mixtas de
Investigación?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Moisés Blanco Paradelo na data 28/12/2018 12:50:14
Maria Antón Vilasánchez na data 28/12/2018 12:50:21
Moisés Rodríguez Pérez na data 28/12/2018 12:50:36
Marta Novoa Iglesias na data 28/12/2018 12:50:45
Cristina Isabel Romero Fernández na data 28/12/2018 12:50:52
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2018 12:51:00

CSV: REXISTRO-zHsUGDUpC-6
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Sandra Vázquez Dominguez na data 28/12/2018 12:51:09

Reunión da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Día: 05.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.3

42521(10/POC-006653)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as actuacións da Sociedade Anónima de Xestión do Plan
Xacobeo en relación coa rehabilitación da casa medieval
situada na cidade de Lugo, no Camiño Primitivo, e encostada á
muralla
Publicación da iniciativa, 414, 18.01.2019

Á Mesa do Parlamento
Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez e José Manuel
Pérez Seco, deputada 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 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
A Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo posúe no barrio da Tinería
de Lugo, unha casa de orixe medieval coñecida como Hospital de San Miguel
que se atopa no Camiño Primitivo, Patrimonio da Humanidade e encostada á
Muralla, monumento que ostenta tamén esa importante distinción.
O Goberno presidido polo Sr. Touriño tiña o proxecto de facer nela un Centro de
estudos xacobeos dada a súa radicación no Camiño, pero este obxectivo foi
abandonado polo Goberno do Partido Popular. Esta casa medieval atópase nun
estado de total abandono e preto da ruína perfectamente visible para todo o que
pase pola muralla ou que faga o Camiño.
Dentro de moi pouco tempo celebrarase un novo Ano Xacobeo para o que a
Xunta de Galicia afirma que realizará multitude de obras e tomará medidas para
que todos os camiños e o seu patrimonio presenten a mellor cara aos peregrinos;
en cambio non parece que vaia a tomar ningunha medida con esta casa
propiedade da Sociedade do Xacobeo que está en total ruína. É paradoxal que os
encargados de velar polo bo estado dos camiños e as rutas xacobeas manteñan
un patrimonio en ruínas dentro do Camiño Primitivo.

CSV: REXISTRO-fWt4fE7Rd-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cremos que é urxente rematar con esta situación. A Sociedade de Xestión do
Plan Xacobeo non pode seguir mantendo unha propiedade de gran valor
histórico abandonada no interior dun dos camiños máis utilizados como é o
Primitivo, que está declarado Patrimonio da Humanidade e, aínda máis no
centro dunha cidade e na contorna doutros dous Patrimonios da Humanidade.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión: Partido dos Socialistas de Galicia
1.ª) Pensa a Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo rehabilitar a casa
medieval da súa propiedade situada na cidade de Lugo no Camiño Primitivo e
encostada á Muralla?
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es

2.ª) Ten algún proxecto sobre o posible destino desta casa medieval?
3.ª) Considera que a Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo pode manter unha
propiedade nestas circunstancias nun ano Santo?
Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2019
Asdo.: Concepción Burgo López
Luís Manuel Álvarez Martínez
José Manuel Pérez Seco
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2019 13:35:39
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/01/2019 13:35:47

CSV: REXISTRO-fWt4fE7Rd-2
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 04/01/2019 13:35:59

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Día: 05.02.2019
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1.4

42681(10/POC-006695)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da situación do
estaleiro Vulcano
Publicación da iniciativa, 414, 18.01.2019

Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Quinteiro Araújo, Luca Chao Pérez e Francisco Casal Vidal,
deputadas e deputado 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 6.ª.

O estaleiro vigués Vulcano leva anos nunha situación de debilidade, producindo
incerteza nos seus traballadores. O cadro de Vulcano leva case 5 anos e medio
sometido a expedientes de regulación temporal de emprego, xa que hai moi
pouca actividade no estaleiro e nos dous últimos meses nin están cobrando o seu
salario.
Agora, para evitar a súa liquidación, a empresa precisa unha inxección de 15
millóns de euros. Desa cantidade, máis de 10 millóns son para pagar a
provedores e algo máis de 4 para terminar o ferri que están a construír, asinado
en abril do pasado ano. Unha vez entregado o ferri a Transmediterránea, non hai
ningún contrato previsto, o que compromete seriamente a continuidade do
estaleiro
Por todo o anterior exposto, preséntanse as seguintes preguntas para a súa

CSV: REXISTRO-l2RtDkGzw-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

resposta oral en Comisión:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia da situación na que se atopa
Vulcano?
2. Que medidas puxo en marcha ata o de agora para solventar a situación?

3. Ten previsto algunha medida para colaborar no incremento da carga de
traballo do estaleiro?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Paula Quinteiro Araújo
Luca Chao Pérez
Francisco Casal Vidal
Deputadas e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 08/01/2019 12:45:31

Luca Chao Pérez na data 08/01/2019 12:45:41

CSV: REXISTRO-l2RtDkGzw-4
Verificación:
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Francisco Casal Vidal na data 08/01/2019 12:45:51

Reunión da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Día: 05.02.2019
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Orde do día
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42857(10/POC-006717)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o coñecemento e valoración por parte do Goberno galego
da situación da planta de Isowat en A Coruña e do sector
industrial da comarca, así como as medidas que ten adoptado
para favorecer o seu fortalecemento
Publicación da iniciativa, 414, 18.01.2019

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
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, 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 6ª, relativa á situación da planta de Isowat na Coruña e ás
actuacións que debe impulsar a Xunta de Galiza ao respecto diante do esgotamento dos
prazos.

O futuro industrial na cidade da Coruña e a súa comarca atópase nunha situación
crítica. Alén dos máis de 400 empregos en xogo na planta de Alcoa, hai 85 traballadores
e traballadoras que dependen da continuidade da factoría Isowat, ao que se suman as
ameazas de ERE sobre Ferroatlántica- Sabón.
A respecto da situación da que hoxe é Isowat cómpre recordar que a antiga
Isolux Galicia,, situada no Polígono da Grela desde 1963, era e é unha planta altamente
rendíbel, que recibiu diñeiro público en axudas, con carga de traballo para os vindeiros
anos, pioneira tanto pola formación e experiencia do seu cadro de persoal como pola
súas patentes grazas ás cales os seus produtos son solicitados internacionalmente. Malia

CSV: REXISTRO-bgNInMJl4-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

isto, a empresa atópase neste momento en concurso de acreedores. As razóns últimas
residen en que o que se produciu desde que a actual propietaria adquirise Isolux Galicia
foi un saqueo sistemático, tal e como sinala o informe concursal.
A cidade, a comarca e o país precisan dun sector industrial forte. Neste sentido,
os datos actuais ofrecidos polo Clube Financeiro no seu “Informe de conxuntura
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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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económica” son concluíntes a respecto da necesidade de "aumentar o peso da actividade
industrial" e "diversificar máis aló do téxtil" na comarca, xa que esta actividade cae ao
9,5%. É preciso un impulso á economía industrial escasa no conxunto de Galiza onde só
o 6% das empresas se dedican á transformación de materias primas e o seu peso é do
19% no valor engadido bruto.
Polo tanto, diante desta situación, é necesario evitar a desertización industrial do
noso país, xa que é insostíbel unha economía exclusivamente de servizos; detrás ten que
haber necesariamente un sector industrial que aposte polo valor engadido e por crear
empregos de calidade. Máis aínda, cómpre a implicación da Xunta diante do
esgotamento dos prazos para unha solución.

Por todo o dito formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
-Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno galego para favorecer o
mantemento da actividade e postos de traballo da empresa Isowat da Coruña?
-Coñece o goberno galego a situación da empresa Isowat? Como a valora?
-Cal é a valoración do goberno galego a respecto do recurso ao IGAPE? Ten

CSV: REXISTRO-bgNInMJl4-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

posto a disposición, no último ano, os servizos do IGAPE? Con que resultado?
-Ten coñecemento o goberno galego de que esta empresa opera nun sector chave
para que determinadas especializacións produtivas de Galiza teñan un retorno para o
país?
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-Como avalía o goberno galego a situación do sector industrial na cidade e na
comarca da Coruña? Que actuacións ten levado a cabo para favorecer o seu
fortalecemento? Con que resultados?
-Considera a Xunta de Galiza positiva a terciarización da economía da Coruña e
a súa contorna? E do país?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019

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

CSV: REXISTRO-bgNInMJl4-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2019 14:13:39

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2019 14:13:43
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Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2019 14:13:45

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2019 14:13:46

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2019 14:13:48

CSV: REXISTRO-bgNInMJl4-1
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Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2019 14:13:50
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44020(10/POC-007051)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións da Xunta de Galicia destinadas a solucionar
a situación pola que atravesa a empresa Vulcano
Publicación da iniciativa, 419, 25.01.2019

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.

1. A empresa Vulcano e o seu cadro de persoal están pasando por unha
situación desesperada, que se prolonga co paso do tempo sen que se vexa unha
luz no final do túnel. Ou o que é peor: que se está agravando e que pon en risco a
continuidade da empresa e o mantemento dos postos de traballo.
Entre os aspectos máis relevantes da situación de Vulcano cabe sinalar:
- A actividade do estaleiro está paralizada desde fai tres meses.
- As empresas auxiliares abandonaron o estaleiro e os provedores non
fornecen materiais. Nun e noutro caso reclaman débedas millonarias.

CSV: REXISTRO-RbpOpYLGC-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- O persoal da empresa leva case cinco meses sen cobrar.
- Hai unha absoluta incerteza non só sobre o futuro da empresa senón
tamén sobre o principal reto que existe no inmediato que é o remate e entrega do
ferri que está na última fase do proceso de construción.
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- O estaleiro incumpriu a data de entrega do ferri ao Santander e PYMAR
e quedou sen liquidez para encarar a finalización do barco. Segundo a
información do Comité de empresa, faltarían 2 ou 3 meses para rematar e
entregar o buque.
- O incumprimento do prazo de entrega ten como consecuencia a
posibilidade de penalizacións e mesmo a anulación do contrato, coas graves
consecuencias que tería unha decisión desta natureza.
- Se se consegue rematar e entregar o barco, non existe nova carga de
traballo de cara ao futuro.
2. Está claro que a máxima responsabilidade da actual situación é da
propiedade. Mais tamén é certo que a Xunta de Galiza debería ter unha maior
implicación para procurar unha saída.
O pasado 14 de decembro de 2018 tivo lugar unha xuntanza en
Compostela na que participaron todas as partes (SANTANDER, PYMAR,
empresa armadora, Vulcano, Xunta de Galiza e Comité de Empresa) na que se
concluíu que Vulcano debía presentar unha proposta de Plan de traballo e
calendario de entrega do barco, que debería ser aceptado polas empresas
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contratantes (Banco Santander e PYMAR) e pola armadora.
Segundo a información de que dispón o BNG, a empresa presentou ese
plan máis non houbo resposta por parte dos outros actores. E non foi convocada
ningunha reunión de seguimento para procurar o achegamento e unha posíbel
negociación entre as partes.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
1. Que xestións realizou ou prevé realizar a Xunta de Galiza para procurar
unha solución á situación crítica que está a atravesar Vulcano?
2. Que axudas aprobou a Xunta de Galiza a esta empresa período 20082018?
3. Que reunións ou xestións levou a cabo o goberno galego ao longo do
último ano en relación con Vulcano?
4. Que medidas levou a cabo a Xunta de Galiza para o seguimento e
efectividade dos acordos adoptados na xuntanza do 14 de decembro en
Compostela, co obxectivo de buscar os medios para garantir o remate e entrega
do ferri?
5. Ten previsto o goberno galego convocar unha nova xuntanza para
mediar entre as partes diante do retraso da solución?
6. En caso de que non se chegue a acordo entre Vulcano e o Santander, ten
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intención a Xunta de Galiza de facililtar o financiamento necesario a Vulcano
para garantir o pagamento das nóminas ao persoal e atender os pagamentos máis
urxentes a empresas auxiliares e provedores?
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7. Ten previsto a Xunta de Galiza convocar a Mesa de Contratación do
sector naval e implicarse na procura de novos contratos, tanto no que aspecto
comercial como a efectos de aval financeiro?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2019

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:
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2019 16:49:27

María Montserrat Prado Cores na data 17/01/2019 16:49:32

Ana Pontón Mondelo na data 17/01/2019 16:49:33
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Xose Luis Rivas Cruz na data 17/01/2019 16:49:35

Olalla Rodil Fernández na data 17/01/2019 16:49:36
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Día: 05.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día
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44027(10/POC-007052)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre a regulación dos vehículos de transporte con condutor
(VTC)
Publicación da iniciativa, 419, 25.01.2019

Á MESA DO PARLAMENTO

Luca Chao Pérez, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do recollido no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
PREGUNTA, para a súa resposta oral na Comisión 6.ª, sobre os VTC.

O Real Decreto-Lei 13/2018 do 28 de setembro transferiu as competencias de
emisión de licencias e de regulación dos vehículos de transporte con condutor
(VTC) do Ministerio de Fomento ás Comunidades Autónomas. Agora
correspóndelles a elas dirimir o conflito entre o sector do taxi e o dos VTC.

Os taxistas levan tempo denunciando que os VTC incorren sistematicamente
nunha serie de irregularidades, que, ademais, calquera pode constatar. Cómpre
sinalar dúas: os VTC captan clientela na rúa, malia que a normativa especifica
que só poden abandonar os seus garaxes cando alguén contrata os seus servizos;
e, frecuentemente, son contratados no momento de realizar a viaxe, a pesar de
que, por lei, terían que pre-contratarse con tempo e contar cunha folla de ruta
preestablecida. Así, os VTC están actuado de facto como se foran taxistas, pero
ofrecendo menos garantías e competindo de maneira desleal cos traballadores e
traballadoras do transporte que si respectan a legalidade.

Co obxecto de poñer freo aos abusos, a Generalitat de Cataluña está traballando
nun regulamento que lles esixirá aos VTC ser contratados con, polo menos, seis
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horas de antelación, e ser transparentes durante todo o proceso (que inclúe, claro
está, o establecemento da tarifa). Desta maneira, os VTC poderían continuar
operando, pero cinguíndose á labor que lles correspondeu sempre.

A Xunta de Galicia ten agora a oportunidade de pronunciarse nesta mesma liña
para poñer fin á confrontación entre os VTC e os taxistas, pero para que suceda

precisa vontade. É certo que no artigo 54 do Decreto 103/2018, do 13 de
setembro, xa se contempla que “a contratación da actividade de arrendamento de
vehículos con condutor deberase facer con carácter previo ao inicio do servizo e
por escrito, nos locais da empresa arrendadora situados no municipio en que
estea domiciliada a correspondente autorización”, pero a realidade é que isto non
se cumpre. Precísase maior concreción e transparencia nas contratacións, e que o
Goberno galego poña os medios para garantir que os VTC actúan dentro da
legalidade vixente.

Por todo o exposto, a deputada asinante presenta as seguintes preguntas para a
súa resposta oral en Comisión:
 Que avaliación fai a Xunta de Galicia da actividade dos VTC?
 Respectan o estipulado no Decreto 103/2018, do 13 de setembro, no que
atinxe á súa pre-contratación?
 Se non é así, que pensa facer para que os VTC respecten a legalidade?
 Que fixo ata o de agora?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
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Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-GCygXpkC1-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luca Chao Pérez na data 17/01/2019 17:09:40

