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1.1 9172(10/PNC-000955)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre a elaboración polo Goberno galego, tras a consulta co

sector, dun decreto que regule a existencia e

particularidades das cervexas fabricadas de xeito artesanal

en Galicia e, namentres, a suspensión das prohibicións e

sancións pola súa etiquetaxe como artesá e galega

Publicación da iniciativa, 117, 24.05.2017

Publicación da iniciativa, 170, 06.09.2017



 

 

 

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 

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

das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana 

Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis 

Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

Existe hoxendía en Galicia un bo número de pequenas empresas que fabrican 

cervexa de xeito artesanal. Algunhas delas, as máis, dunha excelente calidade e con 

personalidade propia. 

Sen embargo neste noso País hai unha ausencia de lexislación específica para 

este produto que regule as figuras de artesá e galega. O Estado si ten lexislación e 

Cataluña tamén. 

As características especiais deste produto, a súa elaboración e a súa 

singularidade fan que algunhas empresas e marcas teñan problemas co etiquetado por 

figurar na identificación as palabras artesá e galega. 

Non hai moito tempo unha prestixiosa marca de cervexa artesá foi sancionada 

por unha, ó noso xuízo, deficiente interpretación da lei e a non observación das 

peculiaridades deste produto. 

Porque se trata dun produto no que un elemento fundamental no seu proceso de 

elaboración que condiciona e determina o resultado final dun xeito inequívoco, non é 

ponderados na súa xusta medida. 
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Estamos a referirnos á auga e ás súas características químicas. 

Recoñecidas mundialmente pola súa calidade e a súas peculiaridades as cervexas 

de Chequia, Illas Británicas, Alemaña, Irlanda e Bélxica, famosas internacionalmente, 

disfrutan dese recoñecemento grazas a un condicionante esencial: a auga propia de cada 

unha das rexións onde se producen, sumado á protección que as súas Administracións 

Públicas respectivas lles conceden chegando nalgúns casos á DO. 

A auga dos mananciais do Morrazo non é galega? A auga por vir transportada 

polas nubes e proceder dun mar universal non é galega? Non pasa por un proceso de 

filtración a través das diferentes capas do solo, resultado de séculos de erosión, 

estratificación a base da rocha nai orixinal galega e cunha acidez, composición e un 

longo etc. que lle confire un carné de identidade galego? 

Non podemos darlle carta de nacionalidade diferenciada a esa auga? Non 

condiciona dun xeito total a auga todo o proceso de fermentación, elaboración e o 

resultado final da cervexa? 

Pois se así é, van sendo horas de rematar con esta situación surrealista que fai 

que mentres cervexas artesás de diferentes rexións e países do estado español poidan 

etiqueta-lo seu produto coas palabras que aluden á súa condición de artesá e xeografía, 

as nosas reciban apoios da Consellería en forma de sancións e ameazas. 

Curiosamente algunha destas marcas pode comercializarse fóra de Galicia con 

ese etiquetado sen estar á marxe da lei e aquí non. 

Non sería descabellado que a Xunta de Galicia tentase falar co sector e chegar 

polo menos a unha IXP ou algo polo estilo. 
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a: 

-Que no prazo máis breve posible, tras consulta ó sector, se elabore un decreto 

que regule a existencia deste produto e que contemple e regule de xeito adecuado as 

particularidades das cervexas artesáns galegas. 

-Que mentres isto non se fai, queden en suspenso as sancións e prohibicións dos 

etiquetados que contemplen as verbas artesá e galega.” 

 

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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1.2 10309(10/PNC-001067)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación co seguimento, investigación e loita contra a praga

de avespa velutina, a divulgación de información ao respecto

entre a poboación e os centros de ensino, así como a

formación do persoal implicado no seu control e erradicación

Publicación da iniciativa, 132, 21.06.2017



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados, José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco, a través do 

portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na 

Comisión 7ª. 

 

 

A situación provocada nos últimos anos polo asentamento definitivo da vespa 

velutina en Galicia está a coller uns niveis alarmantes que afectan de xeito 

notable ás expectativas da fauna local, froitos e principalmente na poboación de 

abellas melíferas. 

 

 

Desde a súa aterraxe no continente europeo en 2004 a progresión expansiva desta 

especie acabou por achegala ao norte peninsular no ano 2010 e pouco tempo 

despois, entre 2012\13, empezaron a detectarse na Galicia costeira. Dada a súa 

capacidade de adaptación e expansión esta especie comezou a tomar carta de 

natureza nos concellos costeiros desde os que se está espallando por todo o 

territorio da nosa comunidade. 

 

 

As características desta especie foránea, substanciadas nun gran tamaño e 

agresividade, convértena nunha depredadora da “apis mellifera”, a produtora de 

mel e polinizadora, causando un gran número de baixas nas colmeas coa 

conseguinte alarma entre os apicultores galegos que se vén desbordados por esta 

incontinxencia, e poñendo en perigo non só unha relevante e crecente actividade 

socieconómica senón tamén as posibilidades da adecuada polinización. 

 

 

A pesar dos programas de localización e retirada de niños, estes téñense amosado 

como insuficientes dadas as características reprodutoras desta especie invasora. 

Independentemente destas accións puntuais parece evidente que as solucións para 

controlar e estabilizar as poboacións de velutina pasan pola investigación para 

dar con fórmulas de control que non teñan efectos colaterais na fauna e na flora. 

 

 

As condicións climatolóxicas deste inverno-primaveira de 2017 están a ser  

especialmente favorables para a expansión desta especie tan daniña para as 

abellas produtoras de mel. A ausencia de frío non reduciu a actividade de moitos 

niños de velutina nin reduciu o número de reinas procreadoras como viña 
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sucedendo nos derradeiros anos polo cal os apicultores están temendo un repunte 

da actividade da velutina. 

 

 

Por estas razóns faise imprescindible redobrar e vehiculizar adecuadamente os 

esforzos para loitar con efectividade contra esta praga:  

 

 

a) A potenciación da investigación é imprescindible, tanto para coñecer 

adecuadamente os comportamentos e características da velutina como para atopar 

as fórmulas adecuadas coas que combatela. 

 

 

b) O combate dunha praga coas características da velutina require unificar 

esforzos e contar coa participación dos axentes implicados nesta loita, por esta 

razón entendemos que a presenza e integración do tecido asociativo apícola  

galego é de gran interese para atopar as mellores fórmulas de extinción e control 

da praga. 

 

 

c) Coñecer as características da praga por parte da poboación implica unha labor 

de divulgación que debe ir desde os centros de ensino ata a poboación en xeral. 

Por outro lado, o coñecemento das características da velutina, comportamentos 

individuais e colectivos, particularidades de niños e todo aquilo que supón un 

coñecemento certeiro desta praga é fundamental para as persoas que teñen a 

misión de extinguila de aí que a formación específica do persoal que ten que 

eliminala é tan fundamental como necesaria. 

 

 

d) Outra das liñas de actuación fundamentais  é a loita preventiva a levar adiante 

antes do verán para evitar un incremento do número de niños primarios para 

axudar no control de individuos. 

 

 

Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia, insta o Goberno galego a: 
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1º)  Incluír aos representantes do tecido asociativo apícola na Comisión de 

seguimento da problemática da velutina. 
 

 

2º) Impulsar as liñas de investigación con suficiente orzamento e non 

duplicar liñas de investigación. 

 
 

3º) Potenciar os esforzos da loita preventiva na primaveira para a máxima 

captura de raíñas. 
 

 

4º) Desenvolver un programa de divulgación sobre a praga para  a 

poboación  en xeral, ademais dun programa especifico para os centros de 

ensino.  

 

 

5º)Pór en marcha un programa de formación para o  persoal  implicado no 

control e erradicación da praga. 
 

 

Pazo do Parlamento, 8 de xuño de 2017 
 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Antonio Quiroga Díaz na data 08/06/2017 17:55:03 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 08/06/2017 17:55:13 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/06/2017 17:55:34 
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1.3 10810(10/PNC-001133)

Grupo Parlamentario de En Marea

Rodríguez Estévez, David e 2 máis

Sobre as modificacións e melloras que se deben introducir nos

seguros agrarios para incrementar a súa eficiencia e

contratación

Publicación da iniciativa, 136, 28.06.2017



 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa do seu deputado Davide 

Rodríguez Estévez e das súas deputadas Paula Quinteiro Araújo e Paula 

Vázquez Verao, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na 

Comisión 7.ª, sobre as modificacións e melloras que se deben acometer nos 

seguros agrarios para incrementar a súa eficiencia e contratación.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Os días 27, 28 e incluso 29 de abril, unha gran xeada levou parte da produción 

vinícola que afectou dunha forma considerable as D.O´s do Ribeiro, Ribeira 

Sacra, Valdeorras e Monterrei. 

 

Entendemos que é labor da Xunta de Galicia garantir aos nosos produtores e 

produtoras, xunto con adegueiros e adegueiras, unhas colleitas dignas en calidade 

e cantidade para seguir a traballar as nosas terras dunha forma digna e con 

garantía de continuidade. 

 

Hoxe o tecido produtivo que se move arredor da uva e dos viños das catro 

Denominacións de Orixe da provincia de Ourense abarcan preto de 5618 ha de 

terreo, alcanzan a 10.300 produtoras e produtores, máis de 270 adegas e 48 

concellos.  

 

Estamos a falar dun sector que deixa, aproximadamente, máis de 88.000.000€  na 

provincia de Ourense e Lugo, provincias por certo, que a día de hoxe ocupan a 



 

 

 

 

cola no conxunto da Galiza e do Estado español no que a indicadores 

socioeconómicos se refire.  

 

As demandas que se esixen son indispensables para un sector estratéxico para as 

provincias de Lugo e Ourense, como é o vitícola. Non podemos permitirnos 

paralizar un sector tralos danos sufridos polas xeadas de abril. 

 

A Consellaría de Medio Rural debe traballar xa a adaptación dos seguros agrarios 

á realidade galega. 

 

Dende en Marea estamos convencidos de que os seguros agrarios teñen que 

adaptarse a realidade galega. As pólizas de hoxe non serven e, proba diso, é a 

baixa aceptación que teñen.  

 

Moitos viticultores e viticultoras, ao ter pequenas superficies de viñedo e pouca 

produción, non contratan estes seguros porque é moi caro, e os que o fan saben 

que as coberturas non lle van a cubrir nin unha xeada, nin un pedrazo. 

 

Subscribir unha póliza é caro, e as indemnizacións non cobren os gasto de 

produción.  

 

Ademais, obríganche a asegurar todas as parcelas que tes inscritas no Rexistro 

Vitícola, algo entendible en grandes superficies coma no resto do Estado, pero 

absurdo cunha estrutura da terra minifundista como a de Galiza. 

 

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

 



 

 

 

 

 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a: 

 

1. -Non obrigación de ter que asegurar toda a explotación de viñedo, posto 

que hai viticultores que teñen parcelas en distintas zonas con diferentes 

incidencias; se non teñen que asegurar parcelas que non van ter sinistros, 

redúcense os kg asegurados e, por tanto, redúcese o custo da póliza. 

 

2. -Bonificacións no primeiro ano de contratación.. 

 

3. -Aumentar o prezo das castes autóctonas ou autorizadas. Estas deben ser 

protexidas por igual, para non fomentar aínda máis os monocultivos. 

 

4. -Fomentar a contratación para a xente nova, con incorporación na 

actividade agraria nos 2 anos anteriores, cun incentivo de subvención na 

prima base. 

 

5. -Fomentar a contratación en zonas que tiveron moita incidencia de 

sinistros na campaña anterior. 

 

6. -Aprazar a baixada de 10 puntos na subvención de Enesa , que non se faga 

efectiva ata dentro de 2 anos, na comunidade galega. 

 

7. -Incentivar unha subvención da Xunta de Galiza nas zonas que tiveron 

maior incidencia de sinistros. 

 

8. -Permitir un aumento nos kg de produción nos módulos de inverno, para 

non ter que facer unha póliza complementaria na primavera. 

 



 

 

 

 

9. -Darlle publicidade aos seguros agrarios dende as Oficinas Agrarias 

Comarcais. 

 

10. -Dar unha maior bonificación por renovación se non tiveron sinistros 

segundo o historial do asegurado. 

 

11. -Eliminar o sistema de bonificacións e recargas nos sinistros por 

adversidades climáticas, dado que o asegurado non é responsable delas. 

 

12. -Que as e os viticultores a tempo parcial teñan as mesmas vantaxes na 

contratación de seguros que os que o son a título principal. 

 

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2017. 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Paula Quinteiro Araújo,   Voceiro do G.P. de En Marea. 

 Paula Vázquez Verao, 

 Deputado e deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

David Rodríguez Estévez na data 22/06/2017 11:39:49 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 22/06/2017 11:40:06 

 

Paula Vázquez Verao na data 22/06/2017 11:40:16 

 

Luis Villares Naveira na data 22/06/2017 11:40:19 
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1.4 12722(10/PNC-001206)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel

Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas á adaptación

dos seguros agrarios á estrutura produtiva e da propiedade do

sector primario galego

Publicación da iniciativa, 156, 02.08.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados, José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco, a través do 

portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na 

Comisión 7ª 

 

 

O sector primario que se veu reducindo nos últimos anos de xeito acelerado, 

aínda supón o 10 % de todos os traballadores en Galicia que desenvolven a súa 

actividade sobre o 85 % do territorio,  e que segue a constituír un alicerce 

fundamental na estrutura socioeconómica galega que cómpre amparar e apoiar 

como a mellor maneira de loitar contra o abandono rural. 

 

 

Practicamente a totalidade das actividades produtivas desenvoltas no eido rural 

poden resultar afectadas polas inclemencias meteorolóxicas, de feito con carácter 

cíclico algunha das producións máis sobranceiras sofren os problemas derivados 

do comportamento anómalo das condicións meteorolóxicas. 

 

 

Ademais dos problemas derivados por xeadas, secas, inundacións. . .etc, as 

distintas producións agrícolas e gandeiras tamén se ven sometidas a diferentes 

problemáticas como destrución da fauna salvaxe, ataques á cabana gandeira, 

lumes, problemas de xestión das explotacións ... etc. 

 

 

Un dos elementos dos que poden dispor os agricultores e gandeiros para 

amortecer os fortes danos causados polos vaivéns climatolóxicos e outros 

factores que ameazan e\ou desequilibran as previsións produtivas e económicas 

das explotacións son os seguros agrarios. 

 

 

O seguro agrario é un instrumento de política agraria, que para ser eficaz  

debe estar en continuo proceso de evolución para adaptarse ás necesidades 

do sector; sen esa adaptación a cobertura, seguridade e tranquilidade que 

deben proporcionar ao labrego e ao gandeiro perden efectividade e sentido. 

 

Na derradeira inclemencia meteorolóxica que afectou ao sector primario 

galego como  as xeadas de finais de abril, amosouse con toda claridade a 
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realidade dos seguros agrarios: menos dun 20 % dos viticultores das 

denominacións de orixe afectadas dispoñían dalgún tipo de seguro, 

situación que se pode extrapolar á maior parte das producións, cultivos e 

cabanas gandeiras. 

 

  

As razóns desta baixa cobertura para as actividades relacionadas co sector 

primario débese á falta de adecuación das características técnicas dos 

seguros á realidade produtiva e da estrutura da propiedade do sector 

primario galego. 
 

 

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que se reúna coas  

compañías aseguradoras  coa finalidade de buscar fórmulas que permitan a 

adaptación dos seguros agrarios á realidade da estrutura produtiva e da 

propiedade do sector primario de Galicia. 

 
 

Pazo do Parlamento, 13 de xullo de 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Antonio Quiroga Díaz na data 14/07/2017 13:58:49 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 14/07/2017 13:58:59 
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1.5 13194(10/PNC-001242)

Grupo Parlamentario de En Marea

Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula

Sobre as investigacions que se están a levar a cabo no Centro

Tecnolóxico da Carne e súa integración na Axencia Galega de

Calidade Alimentaria

Publicación da iniciativa, 166, 31.08.2017



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Davide 

Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araújo e a través do seu voceiro Luís 

Villares Naveira, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en 

Comisión, sobre as investigacións que están sendo levadas a cabo no Centro 

Tecnolóxico da Carne pertencente a Consellería de Medio Rural e sobre a 

integración de dito centro na  Axencia Galega de Calidade Alimentaria. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con data 21 de xullo os axentes da Unidade de Delincuencia Especializada e 

Violenta (UDEV) da Policía Nacional realizaron unha entrada e rexistro nas 

instalacións do Centro Tecnolóxico da Carne, una fundación dependente da 

Consellería de Medio Rural, en busca de probas que poidan demostrar, de ser o 

caso, un presunto delito contra a facenda pública por prevaricación, falsidade 

documental e malversación de fondos.  

O CTC ten 35 empregados e empregadas, e está dirixido por un padroado 

composto por representantes das Consellerías de Industria e Innovación, Medio 

Rural e pola Deputación de Ourense.  

Os axentes, impediron o paso ás oficinas a tódolos traballadores e traballadoras 

da sede e, durante varias horas, estiveron recopilando documentos aínda que non 

se realizou ningunha detención.  

A actuación policial deriva das dilixencias abertas fai meses dende a  Fiscalía de 

Ourense. 



 
 

 

 

O Centro Tecnolóxico da Carne, xestiona un orzamento anual que ronda os 3,5 

millóns de euros, dos que boa parte proceden de subvencións da Axencia Galega 

da Innovación e da Consellería de Medio Rural.  

Segundo os datos da prensa escrita, posto que dende a xerencia do CTC que leva 

D. Miguel Fernández Rodríguez, non se fixeron declaracións, podíanse estar a 

investigar presuntos desvíos de subvencións que se destinaron a fins para os que 

non foron concedidas. 

Durante o rexistro, os axentes incautaron numerosas caixas de documentos, onde 

están a ser analizadas ata que diriman si procede querela ou o arquivo da mesma. 

Dende En Marea, no mes de abril, poñiamos de manifesto o que cremos que 

debía ser o centro tecnolóxico e como debía de integrarse na Axencia Galega de 

Calidade Alimentaria, posto que o  Consello da Xunta, no marco do proceso de 

racionalización das entidades integrantes do sector público autonómico, iniciado 

no ano 2009, acordou, con data do 16 de febreiro de 2012, aprobar o II Plan de 

avaliación de entidades dependentes da Xunta de Galicia. Este plan incluía unha 

serie de medidas e recomendacións para aplicar sobre un total de 55 organismos 

da Administración instrumental, destinadas a acadar unha maior eficacia e 

eficiencia no funcionamento do sector público. 

Entre as medidas incluídas nesta segunda fase de desenrolo do citado plan, 

figuraba o de levar a cabo os traballos conducentes á integración da Fundación 

Centro Tecnolóxico da Carne (CTC), xunto co Instituto Galego de Calidade 

Alimentaria (INGACAL), na futura Axencia Galega de Calidade Alimentaria, 

que se creará de conformidade co disposto na Disposición transitoria terceira 5 

da Lei 16/12010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 

Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia (Lofaxga). 

Moitos dos organismos que no Consello da Xunta do 16 de febreiro de 2012, se 

acordou a súa extinción, xa están integrados en diferentes axencias, sen embargo, 



 
 

 

 

descoñecese os motivos ou intereses particulares que paralizan ou impiden a 

integración do CTC na citada axencia. 

Segundo o proxecto de decreto polo que se aproban os Estatutos da Axencia 

Galega da Calidade Alimentaria, dita Axencia englobaría aos Centros que están 

formando parte do INGACAL (Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

(Abegondo-A Coruña) do que depende a Estación Experimental de Gandaría de 

Montaña Marco da Curra (Monfero-A Coruña), a Estación Experimental 

Agrícola de Baixo Miño en Salceda de Caselas (Salceda de Caselas-Pontevedra); 

a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Leiro-Ourense) da cal depende a 

Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia (Pontevedra); o 

Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (Abegondo-A Coruña); Centro 

de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra). 

A Axencia será o instrumento básico de actuación da Administración xeral da 

Comunidade Autónoma de Galicia en materia de promoción e protección da 

calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos aos distintos 

indicativos de calidade. Así mesmo, é obxecto da Axencia a investigación e o 

desenvolvemento tecnolóxico no sector agroalimentario, desenvolvendo 

actividades de I+D+i nos sectores agrario, gandeiro e forestal; impulsar o 

desenvolvemento rural e a transferencia tecnolóxica. 

Con funcións e fins moi semellantes, o Centro Tecnolóxico da Carne é unha 

fundación de interese galego que pretende dinamizar e mellorar a capacidade 

competitiva do sector agroalimentario de Galicia: Fomentar a Investigación, o 

desenvolvemento tecnolóxico e a innovación (I+D+i); coordinar o asesoramento 

e a transferencia tecnolóxica, para unha eficiente utilización dos medios 

tecnolóxicos; asistir ao sector nos procesos de adaptación e contribuír a mellorar 

as técnicas de xestión produtiva; atender a formación profesional dos recursos 

humanos. 



 
 

 

 

 

O CTC persegue os mesmos obxectivos e finalidades na súa actividade que a 

Axencia, como é o desenrolo de proxectos de investigación no sector 

agroalimentario, impulsando a transferencia de tecnoloxía e prestando servizos 

tecnolóxicos de I+D+i e formativos. 

Se un dos fins do Plan de racionalización da administración paralela da Xunta 

consiste na supresión ou agrupación de entes similares e que desempeñen 

funcións moi semellantes ca finalidade de buscar unha Administración “máis 

eficaz, máis eficiente e menos custosa” sen afectar a prestación dos seus servizos 

e da súa calidade, non se pode entender a non inclusión, a día de hoxe, da 

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne na Axencia Galega de Calidade 

Alimentaria, ambas pertencentes á mesma Consellería e Dirección Xeral. 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición 

non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:  

1. Que  dende a Consellería de Medio Rural se informe aos diferentes grupos 

desta Cámara sobre as investigacións que se están a levar a cabo nas 

dependencias do Centro Tecnolóxico da Carne, da cal forma parte a través do 

padroado. 

2. Integrar a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne na Axencia Galega de 

Calidade Alimentaria. 

3. Por en funcionamento a Axencia Galega de Calidade Alimentaria. 

 

 



 
 

 

 

 

Santiago de Compostela a 26 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Quinteiro Araújo, 

Deputados do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
David Rodríguez Estévez na data 27/07/2017 16:49:03 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 27/07/2017 16:49:18 

 
Luis Villares Naveira na data 27/07/2017 16:49:25 
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Belén 

Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Noa Presas 

Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª. 

 

Os resultados derivados dos estudos sobre o impacto medioambiental, e tamén 

económico, da néspera velutina e do seguimento que se está a facer desde a súa chegada 

a Galicia, revelan importantes danos no sector agrario, nos sectores da fruticultura e da 

apicultura. As perdas asociadas a esta especie van en aumento e a evolución non invita ó 

optimismo neste sentido.  

As especies exóticas son vexetais, animais, fungos e microorganismos que son 

transportados salvando obstáculos ecolóxicos e se establecen en zonas situadas fóra da 

súa área de distribución natural. Algunhas poden resultar invasoras, (como sucede coa 

Vespa velutina), e difúndense rapidamente polo medio natural desprazando especies 

autóctonas competidoras.  

A desaparición das poboacións de polinizadores que son depredados pola vespa 

velutina constitúen un dano medioambiental irreparable e de importantísimas 

consecuencias no equilibrio biolóxico e no labor polinizador destes insectos, que é onde 

se afianza un pilar imprescindible da agricultura e do nacemento e expansión dos 

cultivos, base da nosa alimentación. 
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Situándonos no tempo de hoxe, co sabido e coa certeza da gravidade do 

problema que se nos presenta( aínda non sabemos ata onde pode chegar a súa expansión 

xeográfica e a intensidade da mesma), cos danos económicos xa causados e coa 

incidencia acusada no equilibrio medioambiental, podemos deducir que a cuantía dos 

danos xa ocasionados non son cuantificables facilmente e van en aumento ano a ano. 

A Deputación da Coruña ten asinado un convenio de investigación arredor do 

tema coa Universidade da Coruña. A Directora Xeral de Patrimonio Natural e 

Biodiversidade falou dun convenio en portas entre a súa dirección xeral e as tres 

universidades do País. 

Non hai moito, o Director Xeral de Gandería diante da demanda por parte de 

AGA de axudas para a reposición de enxames e como os fondos do Plan Apícola non 

daban para máis, fixo a promesa de encaixa-las mencionadas axudas na Orde de 

Protección de Razas Autóctonas. 

É evidente a necesidade da investigación para dar luz nas medidas a tomar. Esta 

investigación debería ter polo menos dúas liñas, unha encamiñada á avaliación de danos 

tanto económicos coma medio-ambientais, e outra encamiñada á parasitoloxía na busca 

de organismos que faciliten unha loita biolóxica segura. 

Sabemos da existencia dunha Comisión de seguimento do problema onde está 

presente só a Administración: Medio Ambiente, Medio Rural, Fegamp e 

Vicepresidencia. As asociacións representativas do Sector non teñen constancia de que 

se reúnan, emitan informes, planifiquen, tomen medidas. 
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Por todo isto, facéndonos eco da preocupación e das demandas da Plataforma 

Stop Velutina, e en vista da cansina resposta da administración ás demandas dos 

sectores afectados, o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non de 

lei para o seu debate na Comisión 7ª: 

“O Parlamento de Galiza insta ao goberno galego a: 

- Potenciar e tutelar desde a Administración Autonómica o desenvolvemento de 

proxectos de investigación para atopar estratexias de control da poboación ou no mellor 

dos casos a erradicación de xeito e maneira que non se prexudique a especies autóctonas 

nin ó equilibrio dos ecosistemas. 

- Que a competencia para a xestión da loita contra a velutina sexa asumida por 

un único organismo especializado no tema (Comisión de Seguimento) que aúne tódolos 

coñecementos e métodos de loita e que conte coa presenza do sector asociativo apícola 

nas súas reunións. 

- Potencia-la loita preventiva en primavera mediante o trampeo para a captura de 

raíñas evitando o nacemento de entre 15.000 e 18.000 exemplares futuras colonias de 

velutina, sendo a Consellería de Medio Ambiente quen asuma o labor de trampeo como 

unha das estratexias de control citadas no Decreto Español que regula o Catálogo de 

especies exóticas invasoras.  

- Plena aplicación das actuacións de coordinación plasmadas no documento 

"Estratexias de xestión, control e posible erradicación do tártago asiático", no que se 

designa ao MAGRAMA e máis ao Grupo de Traballo de Especies Exóticas Invasoras 

(GTEEI), como as entidades competentes para á coordinación entre Administracións. 
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- Verifica-la utilidade e funcionalidade de Tragsa no combate desta especie 

invasora.” 

 

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2017 11:02:29 
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Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2017 11:02:34 
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Sobre a aprobación polo Goberno galego, no ano 2018, dun plan

de ordenación de pastos extensivos en Galicia. (Procedemento

de urxencia)

Publicación da iniciativa, 170, 06.09.2017



 

 

A Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
dos deputados e deputadas, José González Vázquez, Raquel Arias Rodríguez, 
Silvestre Balseiros Guinarte, Moisés Blanco Paradelo, Carlos Gómez Salgado, 
Encarna Amigo Díaz e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo, 98, 160 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª, Agricultura, 
Alimentación, Gandería e Montes polo trámite de urxencia. 
 
Xustificación da urxencia 
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Parlamento de Galicia se posicione 
canto antes sobre esta cuestión.  
 
Exposición de motivos 

O sector forestal ten unha importancia fundamental no desenvolvemento do rural 

galego. O partido popular aposta por a multifuncionalidade do monte da nosa 

comunidade autónoma de tal xeito que poidan convivir diferentes actividades 

económicas complementarias da explotación do monte. 

 

Existen en Galicia distintas serras que acollen unha importante cabana gandeira en 

réxime extensivo, formadas en distintas proporcións por cabezas de gando bovino e 

equino. En moitas destas áreas prodúcense unha serie de casuísticas que cómpre 

resolver e que, en diferentes graos, inclúen problemas de danos polo gando ás 

explotacións agrícolas, accidentes con vehículos en distintas estradas da rede viaria 

terrestre, incendios forestais e problemas entre os donos dos terreos de pasto e os 

donos do gando, ou conflitos de uso entre gando e arborado. 

 

 

Ante esta situación faise necesario unha formulación de ordenación territorial dos 

pastos extensivos en grandes áreas de serra, incluíndo dous ou tres concellos 

diferentes. Deben de definirse as  áreas de pastos a estruturar e as infraestruturas 

necesarias. 



 

 

 

Estas infraestruturas deberían de incluír os peches gandeiros, cos pasos canadenses 

necesarios, a creación de mangas de manexo do gando, a creación de comedeiros, 

bebedeiros e zonas de almacenamento. Tamén tería que realizarse a implantación de 

pasteiros en zonas adecuadas e a mellora dos pastos existentes. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición 

non de lei en comisión: 

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a aprobar no ano 2018 un Plan de 

Ordenación de Pastos extensivos en Galicia”. 

 

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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