REUNIÓN DA COMISIÓN 7.ª,
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN,
GANDARÍA E MONTES
Día: 15.12.2017

Hora: 10:30

A Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, da que vostede forma
parte, reunirase o próximo día 15 de decembro de 2017, ás 10:30 horas, no pazo do
Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto 1.

Proposicións non de lei

1.1

19361 (10/PNC-001567)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de
Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente en relación coas
soltas experimentais e a produción do parasito "Torymus sinensis" para a
loita biolóxica contra a praga da avespa do castiñeiro
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 203, do 31.10.2017

1.2

20298 (10/PNC-001648)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias en calquera
subvención ou axuda publica destinada a ese fin para o pagamento a título
individual aos 62 gandeiros afectados pola crise de Artesáns Galegos da
Carne dos becerros vendidos a esa industria a través de tratantes ou
compradores
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 215, do 22.11.2017

1.3

20303 (10/PNC-001649)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o recoñecemento polo Goberno galego dos montes veciñais en man
común como unha titularidade veciñal, comunitaria, distinta e en
condicións de igualdade coas titularidades públicas e privadas e o seu
traslado á lexislación autonómica vixente, así como sobre a demanda que
respecto disto debe realizar ao Goberno central
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 215, do 22.11.2017

1.4

20514 (10/PNC-001669)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación
coas axudas convocadas para o ano 2017 para garantir a subministración
de auga ás explotacións agrarias
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 219, do 29.11.2017

1.5

20759 (10/PNC-001694)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun procedemento de
avaliación do interese agrario para efectuar a reestruturación territorial das
terras, tendo en conta as achegas das persoas interesadas mediante a
realización dun trámite de consulta
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 222, do 04.12.2017

Punto 2.

Preguntas

2.1

12380 (10/POC-002144)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os prazos para a toma de posesión dos predios de substitución da
zona de concentración parcelaria de Cures-Boiro (Boiro-A Coruña)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 149, do 20.07.2017

2.2

18673 (10/POC-003093)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da axilización dos prazos
de convocatoria, aprobación e resolución definitiva das axudas para a
prevención de incendios forestais, co fin de que os traballos se poidan levar
a cabo a finais do inverno e comezo da primavera
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 194, do 17.10.2017

2.3

20516 (10/POC-003328)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que vai ter a
convocatoria de axudas para o ano 2017 para garantir a subministración de
auga ás explotacións agrarias no problema que están a padecer a
consecuencia da seca, os datos referidos ás solicitudes presentadas ao
abeiro da Orde do 30 de outubro de 2017 e o orzamento que se vai destinar
para ese fin
Publicación asignación nova Comisión, BOPG n.º 220, do 30.11.2017

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do
Regulamento.

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017

Moisés Blanco Paradelo
Presidente da Comisión
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1.

Proposicións non de lei

Reunión da Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e
Montes
Día: 15.12.2017
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

19361(10/PNC-001567)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio
Ambiente en relación coas soltas experimentais e a produción
do parasito "Torymus sinensis" para a loita biolóxica contra
a praga da avespa do castiñeiro
Publicación da iniciativa, 203, 31.10.2017

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,
Moisés Blanco Paradelo, Silvestre Balseiros Guinarte, Carlos Gómez Salgado,
Daniel Vega Pérez e Encarna Amigo Díaz, ao abeiro do disposto no artigo 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.
Exposición de motivos:
Tanto a Xunta coma o noso grupo parlamentario están totalmente convencidos de que
un dos baluartes das nosas producións tanto agrarias como forestais é a súa calidade,
polo que é fundamental garantir de cara ao consumidor que esa calidade está avalada
por un grande esforzo en sanidade, tanto animal como vexetal.
No ámbito da sanidade vexetal prestamos especial atención a todo aquelo que poida
afectar os soutos de castaños dado que o consideramos unha aposta estratéxica do
noso rural.
Cómpre ter en conta que Galicia é a principal comunidade autónoma en produción e
exportación de castañas. Na última campaña os datos de produción superaron os 20
millóns de quilogramos, que se traducen en máis de 30 millóns de euros pagados aos
produtores e que xeran un valor superior aos 70 millóns de euros en comercialización
unha vez transformados. E dicir, estamos a falar de cifras económicas moi importantes
e que sen dúbida motivan a nosa consideración da castaña coma unha produción
estratéxica dentro do noso rural. Ademais desta enorme importancia produtiva están,
por outro lado, os valores ecolóxicos e culturais que aportan a nosa sociedade as
formacións arboradas desta especie.
O castiñeiro ocupa, dentro de Galicia, unha superficie de 12.500 hectáreas en masas
puras, ou secundaria en formacións mixtas, chegando a unha superficie de 46.455
hectáreas segundo os datos do último Inventario Forestal Nacional. Ademais, a
superficie de soutos produtivos de froito ascende aproximadamente a unhas 38.000
hectáreas.
A Consellería do Medio Rural traballa para protexer a produción de castañas dos
soutos galegos mediante medidas de sanidade vexetal, especialmente orientadas á
loita contra a avespa e o cancro do castiñeiro.
No que se refire a avespa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus) é un insecto orixinario
de China que se foi estendendo de xeito progresivo por todo o mundo. A América

chegou nos anos 70 e a Europa fíxoo no 2002, vía Italia, onde causou serias perdas na
produción de castaña. En España está presente desde o 2012 e en Galicia detectouse
no 2014.
Dende o mesmo momento da súa detección comezouse a facer un seguimento da
evolución desta praga e valorar os tratamentos biolóxicos a utilizar na loita contra a
mesma. A Estación Fitopatolóxica de Areeiro comezou nese mesmo 2014, e tras a
autorización por parte do Ministerio, coas actuacións de ensaios para a implantación
nun futuro dun programa de loita biolóxica mediante a solta dun insecto parasitoide, o
Torymus sinensis, que é un inimigo natural da avispiña. Pero tendo en conta que se
trata tamén dun parasito procedente de Asia, polo que tivemos que facer unha solta
controlada ante o perigo de que puidese afectar tamén a fauna autóctona, polo que
paralelamente comezaron tamén os estudos dun procedemento de loita adaptado ás
condicións específicas galegas.
Logo de ter constatado que o parasito non era perigoso para a fauna autóctona,
liberouse unha poboación de máis de 130.000 individuos do devandito parasito en toda
Galicia, rexistrándose un importante incremento do número de individuos de Torymus,
concretamente o dobre da solta realizada no 2016, con 84.000 femias e 49.000
machos, distribuídos nas catro provincias galegas. O orzamento dedicado no ano 2017
á loita contra a avespa do castiñeiro foi de 282.478,70 euros.
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 que, por unha banda, pida ao
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente un incremento
substancial das soltas experimentais de Torymus sinensis de cara ao ano 2018 e, por
outra, e, de acordo cos produtores de castaña, pida tamén ao devandito Ministerio a
liberalización das soltas e da produción do Torymus”.

Santiago de Compostela, 24 de outubro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 24/10/2017 18:05:24
José González Vázquez na data 24/10/2017 18:05:34
Raquel Arias Rodríguez na data 24/10/2017 18:05:46

Moisés Blanco Paradelo na data 24/10/2017 18:05:55
Silvestre Balseiros Guinarte na data 24/10/2017 18:06:02
Carlos Gómez Salgado na data 24/10/2017 18:06:09
Daniel Vega Pérez na data 24/10/2017 18:06:18
María Encarnación Amigo Díaz na data 24/10/2017 18:06:27
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20298(10/PNC-001648)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias
en calquera subvención ou axuda publica destinada a ese fin
para o pagamento a título individual aos 62 gandeiros
afectados pola crise de Artesáns Galegos da Carne dos
becerros vendidos a esa industria a través de tratantes ou
compradores
Publicación da iniciativa, 215, 22.11.2017

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados, José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, 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 importancia de Artesáns Galegos da Carne radica en que se trata dunha
industria de referencia no sector do vacún de carne. A empresa estaba liderada
por Carcosa S.A, unha firma coruñesa especializada na comercialización e
distribución, que tiña ao redor dun 70 % da sala de despezamento.

O outro socio destacado é a cooperativa de segundo grao Artesáns Gandeiros que
naceu no ano 2011, unha cooperativa que aglutinaba a uns 4.000 produtores,
ofrecendo servizos de comercialización de gando vacún de carne e asesoramento
técnico, cunha participación ao redor dun 25 %, que engloba á súa vez a unha
decena de cooperativas de base onde está integrada Clun (Os Irmandiños,
Melisanto, Feiraco), Agris, Mopán, Icos, A Carqueixa, Lemos, Agraganadera de
Sarria, San Mamede de Nodar e Leira. Cunha parte testemuñal está tamén o
matadoiro de Castro (Frilea, Frigoríficos do Lea).

A crise de Artesáns Galegos da Carne, iniciada nos últimos anos, xerou nunha
primeira fase de atrasos nos pagos aos socios de Artesáns Gandeiros, que
comercializaban a maior parte do seu gando a través desta empresa. A
continuidade dos problemas levou nos últimos meses a Artesáns Gandeiros da
Carne a tomar a decisión de traballar con outras industrias cárnicas e a suprimir a
comercialización do gando a través de Artesáns Galegos da Carne.

Os problemas de Artesáns Galegos da Carne, con todo, preocupan a Artesáns
Gandeiros, pois a industria mantén unha importante débeda co sector produtor. A
falta de pagamentos afectan en especial ás cooperativas, que puxeron diñeiro para
abonarlle o gando aos seus socios.
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Grupo Parlamentario

Peor é a situación dos gandeiros a título individual que lle venderon nos últimos
meses gando a Artesáns Galegos da Carne a través de tratantes ou compradores.
As débedas desta empresa repercuten en primeiro termo nos tratantes e, en
último, nos gandeiros. Hai ganderías con débedas de 5.000 euros e superiores.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Actualmente a débeda total da industria, rolda os 6 millóns de euros, unha
situación que abocou á sala de despezamento a un concurso de acredores.

As perspectivas apuntan a unha futurible entrada no proxecto da maior
cooperativa agroalimentaria de España. Ante esta situación o Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de
lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que adopte as medidas
necesarias para realizar o pagamento aos 62 gandeiros a título individual, que
están pendentes de cobrar a venda de becerros, en calquera subvención ou axuda
pública destinada a tal fin.

Pazo do Parlamento, 15 de novembro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 16/11/2017 10:40:12
José Antonio Quiroga Díaz na data 16/11/2017 10:40:22
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 16/11/2017 10:41:49
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20303(10/PNC-001649)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o recoñecemento polo Goberno galego dos montes veciñais
en man común como unha titularidade veciñal, comunitaria,
distinta e en condicións de igualdade coas titularidades
públicas e privadas e o seu traslado á lexislación autonómica
vixente, así como sobre a demanda que respecto disto debe
realizar ao Goberno central
Publicación da iniciativa, 215, 22.11.2017

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, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños 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.

Os montes veciñais en man común son restos de antigas titularidades colectivas.
A súa titularidade corresponde a veciñanza comuneira, independentemente de quen a
forme nun momento dado. Entendida a veciñanza non como un ente administrativo,
senón como un grupo social. Os montes en man común son titularidades sen asignación
de cuotas e xa que logo, non poden herdarse nin transmitirse.
Os montes veciñais en man común son titularidade de carácter xermánico e xa
que logo, imprescritíbeis, indivisíbeis, inalienábeis e inembargábeis. Son outra forma de
posuír que temos os galegos e as galegas. Son un sinal de identidade de Galiza.
A xestión, a administración e a posta en valor dos montes veciñais en man
común, non pode levarse adiante de xeito individual. Ten que ser tomada de xeito
democrático nas asembleas xerais das comunidades de montes veciñais en man común.
Fica claro que, pola súa orixe, natureza e funcionamento, os montes veciñais en
man común non son nin titularidades pública, nin titularidades privadas. Son
titularidades colectivas, veciñais, comunitarias. Sen embargo, e de xeito errado, en todas
as lexislacións, tanto estatais como autonómicas, os montes veciñais en man común
están adscritos aos montes de titularidade privada.

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

Os montes veciñais en man común non poden ser considerados como reliquias
do pasado. En Galiza son realidades plenas e vixentes.
De feito, existen o redor de 3.000 comunidades de montes, están xestionados
democraticamente por uns 250 mil veciños e veciñas comuneiros e ocupan un cuarto do
territorio galego (unhas 700 mil hectáreas).

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en comisión:
“O Parlamento de Galiza insta ao goberno galego a:
-Recoñecer os montes veciñais en man común como unha titularidade veciñal,
comunitaria, distinta e en pé de igualdade das titularidades públicas e privadas.
-Trasladar este recoñecemento á lexislación autonómica na que figure o monte
veciñal en man común.
-Reclamarlle ao goberno do Estado que traslade este recoñecemento á
lexislación estatal na que figure o monte veciñal en man común.”

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2017

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
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

Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/11/2017 11:29:11
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20514(10/PNC-001669)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coas axudas convocadas para o ano 2017 para garantir
a subministración de auga ás explotacións agrarias
Publicación da iniciativa, 219, 29.11.2017

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Davide
Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araújo, 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 axudas destinadas a garantir a
subministración de auga ás explotacións agrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O día 2 de novembro, xoves, o DOG publicaba a orde do 30 de outubro de 2017
pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a garantir a
subministración de auga ás explotacións agrarias, e se convocan para o ano 2017.

Despois de facer unha acertada análise sobre a situación que está a asolar Galiza
e que está a por entre as cordas a centos de explotacións agrarias por mor da seca,
sacan unha liña de axudas que non atenden para nada as necesidades reais destas
explotacións, é máis, poden incluso agravalas.

No artigo 2. (Réxime de aplicación) da citada orde, no seu punto 2 e de acordo co
artigo 1 din que estas axudas non poderán ser destinadas a:

a) Axudas cuxo importe se fixe sobre a base do prezo ou a cantidade dos
produtos comercializados;
b) Axudas a actividades relacionadas coa exportación;
c) Axudas subordinadas á utilización de produtos nacionais con preferencia aos
importados.

Ou sexa, que non atacan o problema de base, é máis, fuxen del.

No artigo 3 (Beneficiarios) di que quedan excluídos os titulares de explotacións
de autoconsumo ou sen actividade comercial, un grave erro xa que son moitos
destas explotacións as que están a manter gran parte do territorio agrícola en
produción e libre de incendios.

No artigo 5 (Conceptos subvencionables), no seu punto 1. di que serán
subvencionables os seguintes conceptos:

a) Novas estruturas e mellora das estruturas existentes para o abastecemento de
auga tales como balsas de almacenamento, bebedoiros, conducións para o seu
abastecemento, sempre que non supoña unha nova captación de auga. Como se
van a encher esas estruturas?

b) Equipamentos para a mellora do abastecemento de auga ás explotacións
gandeiras,como cisternas móbiles ou bebedoiros móbiles. Non sería moito máis
racional e razoable facer unha por vila ou por ratio de gando?

Artigo 6 (Contía e tipo de axuda):

1. O importe da axuda será do 50 % dos custos subvencionables.
2. O importe máximo da subvención por beneficiario non superará os 5.000
euros.

Estes importes escápanse moito da realidade e dos problemas na que se atopan as
nosas explotacións.

No artigo 9 (Presentación dos permisos administrativos) e Artigo 10 (Forma e
lugar de presentación das solicitudes) a Consellería de Medio Rural, o que fai é
alonxar, os e as afectadas, destas axudas, xa que nun mes non van a ser capaces
de xestionar os permisos pertinentes que a algunhas/uns posibles beneficiarios
necesitarán para executalas obras como poden ser os das Confederacións
Hidrográficas, Consellerías de Medio Ambiente, Concellos, etc...por non falar da
obrigatoriedade de presentala por medios electrónicos, algo que non se
corresponde ca fenda dixital existente no rural.

En resumo, dende En Marea esiximos a Xunta de Galicia sacar unha liña de
axudas que verdadeiramente favorezan as nosas explotacións gandeiras e
agrícolas a paliar así unha situación económica grave por mor da seca.

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a
seguinte Proposición non de lei, para o seu debate na Comisión 7.ª

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Incrementar a partida orzamentada inicialmente para tal fin.

2. Destinar parte do orzamentado a axudas directas a perda da produción.

3. Incluír nesta orde as e os titulares de explotacións de autoconsumo ou sen
actividade comercial.

4. Racionalizar as novas estruturas e mellora das estruturas existentes para o
abastecemento de auga tales como balsas de almacenamento, bebedoiros,
conducións para o seu abastecemento.

5. Aumentar a cantidade total dos proxectos podendo chegar ata os 25.000€ e
chegando ao 100% do grao subvencionable.

6. Aumentar o prazo de solicitude para así poder conseguir os permisos
pertinentes.

7. Habilitar persoal nos concellos afectados, ou no seu defecto, nas oficinas
agrarias comarcais, para que posibles persoas beneficiarias non teñan en internet
un impedimento a hora de solicitar a subvención.

Santiago de Compostela, 21 de novembro 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 21/11/2017 17:19:30

Paula Quinteiro Araújo na data 21/11/2017 17:19:40

Luis Villares Naveira na data 21/11/2017 17:19:51
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20759(10/PNC-001694)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun procedemento
de avaliación do interese agrario para efectuar a
reestruturación territorial das terras, tendo en conta as
achegas das persoas interesadas mediante a realización dun
trámite de consulta
Publicación da iniciativa, 222, 04.12.2017

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,
Moisés Blanco Paradelo, Silvestre Balseiros Guinarte, Carlos Gómez Salgado,
Daniel Vega Pérez e Encarna Amigo Díaz, ao abeiro do disposto no artigo 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.
Exposición de motivos
O concepto de reforma das estruturas agrarias, que historicamente se recolle na
lexislación como un fin en si mesmo e como un conxunto de actuacións independentes
do contorno económico e social, serviu para dotar de infraestruturas e, en certa
medida, para facilitar a transformación do sector agrario galego.
Hoxe en día a estratexia de desenvolvemento rural pasa por concibir o medio rural
como un todo no cal, sen dúbida, a actividade agraria debe ocupar un lugar principal,
pero non único nin independente. O espazo rural enténdese, desde este enfoque, como
un conxunto de actividades relacionadas e equilibradas, no que as funcións produtivas
deben convivir en harmonía coas de defensa do contorno, da paisaxe e do patrimonio
cara a un obxectivo único: a mellora de calidade de vida da poboación no seu medio e,
como corolarios, a loita contra o abandono, a mitigación dos efectos do cambio
climático, a alimentación sa e de calidade, a fixación da poboación no territorio rural e a
mellora dos servizos postos á súa disposición.
A Comunidade Autónoma de Galicia, consciente da necesidade de implementar
instrumentos capaces de garantir o cumprimento do obxectivo de mellora da calidade
de vida no medio rural, estase a dotar nestes últimos anos dun conxunto de normas
xurídicas propias tendentes a conformar un corpo legal que cubra este obxectivo:

-

A Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras,

-

A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia,

-

Ou a Lei 4/2015, do 17 de xuño, de Mellora da estrutura territorial agraria de
Galicia.

O artigo 2 da METAGA sinala, entre os obxectivos xerais da norma, a mellora das
condicións estruturais, técnicas e económicas das explotacións agrarias en Galicia, de
acordo con criterios de ordenación axeitada e sustentable delas e dos seus cultivos e
aproveitamentos, calquera que sexan estes, baixo a perspectiva da súa utilidade
económica e social, co fin de fixar a poboación no medio rural para facer rendible a
actividade produtiva.
Pola súa banda para o inicio dun proceso de mellora da estrutura territorial agraria
nunha zona será necesario acreditar, con carácter previo, que se cumpre algún dos
requisitos necesarios para acadar os obxectivos xerais que se establecen no artigo 2
desta lei. A finalidade desta acreditación é realizar a mellora naquelas zonas do noso
territorio na que exista un interese agrario que xustifique a actuación.
Faise necesaria polo tanto establecer un procedemento de avaliación para valorar a
posible adecuación o cumprimento dos obxectivos xerais da actuación de mellora
estrutural agraria a realizar.
O Grupo Parlamentario Popular pensa que ademais do traballo a desenvolver pola
Administración Pública neste eido, é imprescindible contar coa colaboración e apoio
das persoas afectadas e que viven no territorio sobre o que actuar.
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:

1. Establecer un procedemento de avaliación do interese agrario para efectuar as
reestruturacións de terras.
2. Que no procedemento de avaliación do interese agrario que se configure, se
teñan en conta as aportacións das persoas interesadas, dándolle a tal efecto un
trámite de consulta”.

Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 27/11/2017 13:26:59
José González Vázquez na data 27/11/2017 13:27:16
Raquel Arias Rodríguez na data 27/11/2017 13:27:24
Moisés Blanco Paradelo na data 27/11/2017 13:27:31
Silvestre Balseiros Guinarte na data 27/11/2017 13:27:38
Carlos Gómez Salgado na data 27/11/2017 13:27:45
Daniel Vega Pérez na data 27/11/2017 13:27:55
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/11/2017 13:28:04
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12380(10/POC-002144)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os prazos para a toma de posesión dos predios de
substitución da zona de concentración parcelaria de CuresBoiro (Boiro-A Coruña)
Publicación da iniciativa, 149, 20.07.2017

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
Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, 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 en Comisión.

Hai máis de 17 anos que comezou a Concentración Parcelaria de Cures-Boiro,
cunha superficie afectada de 643 hectáreas entre terreo agrario e forestal. A Xunta de
Galicia vén de acordar a TOMA DE POSESIÓN das novas fincas de substitución
(publicación no DOG do pasado venres día 9 de xuño de 2017), previa notificación
informal á veciñanza con tres días de antelación á referida publicación, nunha reunión ó
efecto convocada e celebrada o día 6 de xuño no lugar de Ameán (Cures).
O proceso de concentración parcelaria contou cos seguintes prazos:

I. 15/07/1999 (DOG 28/07/1999) Aprobación do decreto.
II. 10/11/2.005 (DOG 09/12/2005) Aprobación das BB.DD (bases
definitivas).

III. Aproximadamente no ano 2009/10, realizáronse os camiños
principais da concentración parcelaria.
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IV. A principios do ano 2010, os "propietario" realizaron unha
"enquisa" de petición das novas fincas do proxecto (na cal se deseña
unhas novas fincas, chamadas de "substitución").

V. 2011: Presentación do "PROXECTO", coas novas leiras ou
fincas de substitución (substitución, atribución).

VI. FIRMEZA DAS BB.DD (bases definitivas). 26/09/2011
VII. Fase ACORDO: 17/02/2014 (DOG 12/03/2.014)
En función das "alegacións" presentadas anteriormente, nesta
fase "ACORDO", preséntase as NOVAS FINCAS DE ATRIBUCIÓN
(as cales poden ser algo diferentes á Fase Proxecto"), xa tamén co
"trazado" dos novos CAMIÑOS SECUNDARIOS (toda nova finca da
parcelaria debe de ter acceso mediante un camiño público).
Fronte ao acordo referido concedeuse prazo para interpoñer
Recurso de Apelación, finalizando o mesmo no mes de maio de 2014.

VIII. 2017: comezo de construción dos "camiños secundarios", así
como o "marqueado" dos lindes das novas fincas de atribución, segundo
a FASE ACORDO (os veciños aínda non saben nadas das súas
alegacións realizadas mediante o "recurso de alzada").
Desde o BNG, se ben mostramos a nosa satisfacción coa próxima finalización
dos proceso de concentración parcelaria após tantos anos desde o seu inicio, vimos, non
obstante, a criticar que a entrega da posesión das fincas de substitución se realice sen
garantir os dereitos dos seus titulares, ao non contar parte das mesmas con acceso, e se
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atopar pendentes de execución obras imprescindibles para un uso axeitado destas, tales
como as que se indican a continuación:

-

Faltan por executar pistas secundarias, nalgúns casos por falta de

consentimento de patrimonio.

-

Faltan marcos delimitadores das parcelas.

-

Falta a colocación de tubos dun metro de diámetro que serven

para solucionar o acceso a aquelas parcelas que contan con regatos nas súas
inmediacións.

-

Falta a execución de entradas axeitadas aos usos das parcelas de

reemprazo.

-

Parte das parcelas contan no seu interior con terra amoreada pola

execución no ano 2009 dos denominados “camiños principias”, instando a
Xunta de Galiza aos seus propietarios a realizar á súa costa a actuacións
precisas para a retirada e adecuación das fincas aos seus fins, sendo non
obstante ditas actuacións de obrigada execución por parte da administración
galega.
Conforme ó sinalado, e sendo conscientes de que nos atopamos unicamente ante
a fase da entrega de posesión das fincas e que o proceso de concentración parcelaria non
remata ata a entrega definitiva dos títulos de propiedade aos titulares das parcelas de
substitución, desde o BNG entendemos, non obstante, que a entrega da posesión das
mesmas debeuse realizar de maneira que se garantise o uso destas polos seus titulares,
conforme ao sinalado no “ ANUNCIO do 24 de maio de 2017, da Xefatura Territorial
da Coruña, polo que se publica a toma de posesión dos predios de substitución da zona
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de concentración parcelaria de Cures-Boiro (Boiro-A Coruña).” publicado no DOG de
data 9 de xuño de 2017 por parte da Consellería de Medio Rural e no seu que indica
que:
“Os prazos para a toma de posesión son os seguintes:
b) Para os labradíos sen colleita pendente, prados, pastos e montes sen
arboredo: o día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.”
Así mesmo, a propia Consellería da Xunta de Galiza sinala na súa páxina web,
mediante publicación de data 9 de xuño do 2017, que:
“Con este anuncio dáse un paso máis no proceso concentrador e ponse en
coñecemento dos veciños que poden comezar a usar desde hoxe as novas leiras
resultantes do proceso de reorganización. Deste xeito, a Xunta de Galicia contribúe a
mellorar os accesos ás novas parcelas e aumentar o valor da base territorial das
explotacións das zona.”
As eivas expostas ó longo deste escrito impiden, non obstante, realizar un uso
das parcelas axeitado á súa finalidade.

É por isto que formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
comisión:
Que ten pensado facer a Xunta de Galicia para subsanar as anomalías
observadas na fin do proceso de Concentración Parcelaria de Cures para permitir ós
titulares das parcelas de substitución facer uso das mesmas conforme ó acordo adoptado
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pola Consellería do Medio Rural da Xunta de Galiza publicado no DOG o pasado 9 de
xuño de 2017?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2017

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/07/2017 13:16:55

Noa Presas Bergantiños na data 13/07/2017 13:17:02

María Montserrat Prado Cores na data 13/07/2017 13:17:06

Olalla Rodil Fernández na data 13/07/2017 13:17:08
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Xosé Luis Bará Torres na data 13/07/2017 13:17:11

Ana Pontón Mondelo na data 13/07/2017 13:17:14
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18673(10/POC-003093)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da axilización
dos prazos de convocatoria, aprobación e resolución
definitiva das axudas para a prevención de incendios
forestais, co fin de que os traballos se poidan levar a cabo
a finais do inverno e comezo da primavera
Publicación da iniciativa, 194, 17.10.2017

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Antonio Quiroga Díaz 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 na Comisión 7ª.

As axudas para prevención de incendios forestais consistentes en axudas para
limpeza dos montes veciñais foron convocadas a finais de decembro de 2016. A
ninguén se lle escapa a importancia deste programa de prevención de incendios
no senso que a mellor política contra os incendios é a preventiva, de aí que ter o
monte limpo ao igual que os perímetros dos núcleos habitados son accións clave
na loita contra o lume.

O día 16 de maio de 2017 publicouse no DOG a concesión de axudas dando de
prazo ata o 30 de setembro para finalizar os traballos, cunha prórroga ata o 31 de
outubro.

A realidade é que entre que se lle pasa a comunicación aos beneficiarios, se pasa
á fase de ofertas e proxectos que teñen que esperar á verificación dos proxectos
aprobados e finalmente faise a comunicación á comunidade de montes veciñais,
transcorre un tempo vital que aboca ás comunidades beneficiarias a iniciar os
traballos en xullo.

Con esta dinámica as comunidades de montes atópanse que é a partir de xullo
cando teñen a confirmación para empezar os traballos e contando só con 4 meses
para levalos a cabo, tendo en conta o prazo de prórroga do 31 de outubro.

Precisamente a partir do 1 de xullo entra en vigor a lei de prohibición de traballos
con maquinaria nos montes por perigo de incendio e que se alonga ata o 30 de
setembro, co cal a tarefa de prevención vese freada, ou cando menos moi
retardada, imposibilitando levar adiante de xeito eficaz os labores de prevención
e, noutros casos, imposibilitando tales traballos.
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Grupo Parlamentario

En todo caso as labores de limpeza de broza débense realizar a finais do inverno
e principios da primavera e nunca no verán. Esta situación reflicte a falla de
dilixencia do Goberno galego nun asunto tan estratéxico para a masa forestal
galega e mesmo para a produción e seguridade no mundo rural.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Ademais propicia que non se empreguen os fondos previstos para prevención de
incendios tanto deste programa como de similares, provocando que a día de
hoxe, segundo fontes do sector, só se leven empregado un 25 % dos fondos para
a prevención de incendios. Recordar que no período 2013 a 2016 deixaron de
gastarse 38.937.000 millóns de euros en accións preventivas e infraestrutura
forestal.

Por todo isto os deputados que asinan preguntan:

Ten pensado o Goberno galego axilizar os prazos de convocatoria, aprobación e
resolución definitiva para que os traballos de prevención de incendios se poidan
levar adiante a finais do inverno e comezo da primavera?

Pazo do Parlamento, 10 de outubro de 2017

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 11/10/2017 16:08:44
Jóse Manuel Pérez Seco na data 11/10/2017 16:08:53
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20516(10/POC-003328)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que
vai ter a convocatoria de axudas para o ano 2017 para
garantir a subministración de auga ás explotacións agrarias
no problema que están a padecer a consecuencia da seca, os
datos referidos ás solicitudes presentadas ao abeiro da Orde
do 30 de outubro de 2017 e o orzamento que se vai destinar
para ese fin
Publicación asignación nova Comisión, 220, 30.11.2017

Á MESA DO PARLAMENTO

Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araújo, deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentario 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 7.ª, sobre as axudas destinadas a garantir a subministración de auga
ás explotacións agrarias.

O día 2 de novembro, xoves, o DOG publicaba a orde do 30 de outubro de 2017
pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a garantir a
subministración de auga ás explotacións agrarias, e se convocan para o ano 2017.

Despois de facer unha acertada análise sobre a situación que está a asolar Galiza
e que está a por entre as cordas a centos de explotacións agrarias por mor da seca,
sacan unha liña de axudas que non atenden para nada as necesidades reais destas
explotacións, é máis, poden incluso agravalas.

No artigo 2. (Réxime de aplicación) da citada orde, no seu punto 2 e de acordo co
artigo 1 din que estas axudas non poderán ser destinadas a:

a) Axudas cuxo importe se fixe sobre a base do prezo ou a cantidade dos
produtos comercializados;
b) Axudas a actividades relacionadas coa exportación;
c) Axudas subordinadas á utilización de produtos nacionais con preferencia aos
importados.

Ou sexa, que non atacan o problema de base, é máis, fuxen del.

No artigo 3 (Beneficiarios) di que quedan excluídos os titulares de explotacións
de autoconsumo ou sen actividade comercial, un grave erro xa que son moitos
destas explotacións as que están a manter gran parte do territorio agrícola en
produción e libre de incendios.

No artigo 5 (Conceptos subvencionables), no seu punto 1. di que serán
subvencionables os seguintes conceptos:

a) Novas estruturas e mellora das estruturas existentes para o abastecemento de
auga tales como balsas de almacenamento, bebedoiros, conducións para o seu
abastecemento, sempre que non supoña unha nova captación de auga. Como se
van a encher esas estruturas?

b) Equipamentos para a mellora do abastecemento de auga ás explotacións
gandeiras,como cisternas móbiles ou bebedoiros móbiles. Non sería moito máis
racional e razoable facer unha por vila ou por ratio de gando?

Artigo 6 (Contía e tipo de axuda):

1. O importe da axuda será do 50 % dos custos subvencionables.
2. O importe máximo da subvención por beneficiario non superará os 5.000
euros.

Estes importes escápanse moito da realidade e dos problemas na que se atopan as
nosas explotacións.

No artigo 9 (Presentación dos permisos administrativos) e Artigo 10 (Forma e
lugar de presentación das solicitudes) a Consellería de Medio Rural, o que fai é
alonxar, os e as afectadas, destas axudas, xa que nun mes non van a ser capaces
de xestionar os permisos pertinentes que a algunhas/uns posibles beneficiarios
necesitarán para executalas obras como poden ser os das Confederacións
Hidrográficas, Consellerías de Medio Ambiente, Concellos, etc...por non falar da
obrigatoriedade de presentala por medios electrónicos, algo que non se
corresponde ca fenda dixital existente no rural.

En resumo, dende En Marea esiximos a Xunta de Galicia sacar unha liña de
axudas que verdadeiramente favorezan as nosas explotacións gandeiras e
agrícolas a paliar así unha situación económica grave por mor da seca.

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentar de En Marea formula as
seguintes preguntas para a súa resposta oral na Comisión 7.ª

1. Cree realmente o goberno da Xunta de Galicia que esta liña de axudas vai
a sacar ás nosas explotacións do problema que está xerando a seca?
2. Cantas liñas de axudas se solicitaron ao abeiro desta liña?
3. Cantos cartos se van a destinar ás solicitudes rexistradas?

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2017.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Quinteiro Araújo
Deputados do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 21/11/2017 17:32:52

Paula Quinteiro Araújo na data 21/11/2017 17:33:02

