
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 7ª,

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN,

GANDARÍA E MONTES
 

Día: 20.04.2018        Hora: 10:30



PARLAMENTO DE GAUCÍA 
REXSïpO XERAL SADA 

Núm 

A Comisión 7,  Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, da que vostede forma 
parte, reunirase o próximo día 20 de abril de 2018, ás 10.30 horas, no pazo do 
Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Proposicións non de Iei 

1.1 	28492 (10IPNC-002244) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis 

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación 
coa expansión ao concello de Muxía da praga de couza guatemalteca da 
pataca 

Publicación da iniciativa, BOPG n.°287, do 04.04.2018 

1.2 	28591 (10/PNC-002254) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Rodríguez Estévez, David e 2 máis 

Sobre a contratación pola Xunta de Galicia de xeito exclusivo para a loita 
contra o lume ao persoal das brigadas helitransportadas do Servizo de 
Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais, así como a garantía 
do transporte polos helicópteros unicamente a ese persoal 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  287, do 04.04.2018 

1.3 	28598 (1OIPNC-002256) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Rodríguez Estévez, David e 2 máis 

Sobre a información pola Xunta de Galicia respecto do avance da praga de 
couza guatemalteca e das medidas previstas para a súa erradicación no 
concello de Muxía e na Costa da Morte, así como das medidas adoptadas, 
dos seus efectos e das axudas concedidas a particulares e produtores 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 287, do 04.04.2018 

1.4 	28611 (1OIPNC-002257) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 



PÅRLAMr.NTO D GLCA 
REXSTRO XERAL SADA 

LR. 

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa prevención dos incendios forestais nas zonas próximas aos núcleos 
rurais e vivendas habitadas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  289, do 11.04.2018 

	

1.5 	28699 (1O/PNC-002262) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación 
coa retirada dos montes veciñais en man común conveniados da madeira 
afectada e queimada poios incendios forestais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 289, do 11.04.2018 

	

1.6 	28951 (1O/PNC-002289) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Balseiros Guinarte, Silvestre José e 6 máis 
Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia da figura das agrupacións 
de defensa contra os incendios forestais, reflectidas na normativa vixente 
na materia. (Procedemento de urxencia) 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis 
horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 16 1.2 do Regulamento. 

O que he comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2018 

Moisés Blanco Paradelo 

Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 
Moisés Blanco Paradelo, na data 13/04/2018 14:25:15 
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1. Proposicións non de lei
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1.1 28492(10/PNC-002244)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Pérez Seco, José Manuel e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia

en relación coa expansión ao concello de Muxía da praga de

couza guatemalteca da pataca

Publicación da iniciativa, 287, 04.04.2018



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e da súa deputada José Manuel Pérez Seco, José 

Antonio Quiroga Díaz e María Dolores Toja Suárez, a través do seu 

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

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

en Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. 

 

Exposición de motivos 

 

O luns 6 de febreiro publicábase non DOG ós 31 concellos afectados 

pola couza guatemalteca (Tecia solanivora) , 13 na provincia da Coruña 

e 18 na provincia de Lugo.  
 

O martes 2 de maio comezaba a “campaña de recollida de pataca 

afectada pola couza guatemalteca (Tecia solanivora)”, a cal empezou en 

dous concellos coruñeses e dous lucenses. 
 

O mércores 24 de maio, cando aínda se estaba a recoller pataca 

afectada, a conselleira do Medio Rural, anunciaba que dá por 

controlada a praga da couza guatemalteca da pataca nos concellos 

infestados na provincia da Coruña. 
 

O luns 3 de xullo comezaba a Consellería de Medio Rural a pagar as 

primeiras axudas pola prohibición de plantar patacas, axudas solicitadas 

polos veciños e veciñas dos concellos afectados pola couza 

guatemalteca. 
 

O venres 20 de outubro publicouse no DOG que o concello de Cariño, 

na provincia da Coruña está afectado pola couza guatemalteca. 
 

O domingo 25 de marzo coñecemos pola prensa que o concello de 

Muxía, na provincia da Coruña está afectado pola couza guatemalteca 

(Tecia solanivora). 
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Grupo Parlamentario 

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

 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

Comisión: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Investigar as causas polas que se expandiu a praga da couza 

guatemalteca a un concello que non estaba afectado. 

2. Intensificar e mellorar os controis da praga da couza 

guatemalteca. 

 

 

 

 Pazo do Parlamento, 26 de marzo de 2018 

 

 Asdo.: José Manuel Pérez Seco 

   José Antonio Quiroga Díaz 

   María Dolores Toja Suárez 

 Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 26/03/2018 12:25:22 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 26/03/2018 12:25:29 

 
María Dolores Toja Suárez na data 26/03/2018 12:25:34 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/03/2018 12:25:42 
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1.2 28591(10/PNC-002254)

Grupo Parlamentario de En Marea

Rodríguez Estévez, David e 2 máis

Sobre a contratación pola Xunta de Galicia de xeito exclusivo

para a loita contra o lume ao persoal das brigadas

helitransportadas do Servizo de Prevención e Defensa Contra

os Incendios Forestais, así como a garantía do transporte

polos helicópteros unicamente a ese persoal

Publicación da iniciativa, 287, 04.04.2018



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa dos seus deputados 

Davide Rodríguez Estévez e Luís Villares Naveira e da súa deputada 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 a contratación en exclusiva dos bombeiros do Servizo de 

Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPDIF). 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Os incendios forestais son cada vez máis virulentos e complexos, converténdose 

na maior parte das veces en GIF ou Grandes Incendios Forestais, incrementando 

a súa capacidade destrutiva. O mapa dos incendios que se van a producir serán da 

tipoloxía de GIF con superación dos 15000 kv/hora, como os tristemente 

ocorridos en Portugal, en California ou en Galicia nos últimos meses do ano 

pasado. 

Neste novo escenario danse tres circunstancias de orixe a corrixir: 

 

1.- Actuar sobre o abandono do rural, eliminando especies pirófitas e retomando 

o paisaxe mosaico que ofrece máis resistencia ao lume, incrementando as 

queimas controladas, e a redución da biomasa. 

2. Profesionalizar a formación dos dispositivos de prevención e extinción contra 

os incendios forestais, facendo fincapé nas queimas controladas para reducir as 

cargas de combustible, e axudando nestas tarefas as persoas solicitantes das 

mesmas, incrementando e mantendo limpas as franxas de protección.  



 
 

 

 

3. Mellorar a rapidez de resposta, actuación e a calidade das intervencións. Os 

lumes non permiten erros, na súa  fase inicial é cando se poden controlar, sobre 

todo cando as condicións do terreo e atmosféricas favorecen a súa rápida 

propagación. 

O sistema galego de brigadas helitransportadas da década dos 90  e na primeira 

década do século XXI funcionou moi ben. 

O tempo  de  reacción  é  unha  das  claves  para  poder  sufocar  con  éxito e  en  

inicio incendios  despois incontrolables. 

Tendo en conta os datos do MAGRAMA o número de incendios diminúen nos 

últimos anos,  aumentando o número de superficie en hectáreas queimadas. O 

SPDCIF con máis  de trinta anos na loita  contra o lume e  a mellora do actual  

sistema  de brigadas helitransportadas aproveitando estes recursos humanos,  

permitiría un maior control e prevención dos lumes, atallando na medida do 

posible os mesmos, cunha resposta áxil e profesional, e coa máxima eficacia dos 

dispositivos. 

Ademais, o acompañamento das brigadas helitransportadas por persoal técnico 

funcionariado público experimentado nestas labores, suporía un aforro 

económico reforzando as labores de dirección e  extinción de incendios con 

adaptación as necesidades do propio escenario do lume, que evoluciona e 

cambia, permitindo unha mellora e rapidez na toma das decisións. 

 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario 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. Contratar ao persoal das brigadas helitrasportadas exclusivamente de xeito 

dependente da  Xunta de Galicia. 



 
 

 

 

 

2. Garantir que todos os helicópteros transporten  única e exclusivamente 

brigadas  conformadas  por  bombeiros forestais  do SPDCIF. 

 

 

Santiago de Compostela a 28 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Luís Villares Naveira 

Paula Quinteiro Araújo 

Deputados e deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

David Rodríguez Estévez na data 28/03/2018 13:38:08 

 

Luis Villares Naveira na data 28/03/2018 13:38:17 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 28/03/2018 13:38:24 
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1.3 28598(10/PNC-002256)

Grupo Parlamentario de En Marea

Rodríguez Estévez, David e 2 máis

Sobre a información pola Xunta de Galicia respecto do avance

da praga de couza guatemalteca e das medidas previstas para a

súa erradicación no concello de Muxía e na Costa da Morte,

así como das medidas adoptadas, dos seus efectos e das axudas

concedidas a particulares e produtores

Publicación da iniciativa, 287, 04.04.2018



 
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Davide 

Rodríguez Estévez e Antón Sánchez García, e da súa deputada Paula 

Quinteiro Araujo, 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 o avance da praga da pataca, “tecia solanivora povolony” ou 

couza guatemalteca. 

Exposición de motivos. 

O día 20 de outubro de 2017 publicouse no DOGA a ampliación das zonas 

afectadas pola praga da pataca, “tecia solanivora povolony” ou couza 

guatemalteca da pataca. 

Nesa RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de 

Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, ampliaron as zonas 

demarcadas pola presenza da praga de corentena.  

Resumo dos antecedentes: 

A praga denominada couza guatemalteca da pataca, foi detectada na 

Comunidade Autónoma de Galicia en agosto do ano 2015.  

A través da Resolución do 16 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de 

Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, declárase a presenza da 

praga de corentena denominada Tecia solanivora Povolny ou couza 

guatemalteca da pataca, establécense as zonas demarcadas para esta praga e 

adóptanse medidas urxentes para a súa erradicación e control na Comunidade 

Autónoma de Galicia.  

 



 
 

 

 

Posteriormente, a Resolución do 11 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de 

Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, amplía as zonas 

demarcadas pola presenza da praga.  

Con data do 4 de marzo de 2017, publicouse o Real decreto 197/2017, do 3 de 

marzo, polo que se establece o Programa nacional de control e erradicación de 

Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora Povolny (BOE núm. 54, do 4 de marzo).  

En aplicación deste real decreto, en Galicia publicouse a Resolución do 8 de 

marzo de 2017, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias 

Agroalimentarias, pola que se establecen as zonas infestadas e as zonas tampón 

e se implementan as medidas para a erradicación e control con respecto ao 

organismo de corentena da couza da pataca na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

En datas posteriores ás da publicación desa Resolución do 8 de marzo 

producíronse novas deteccións deste organismo no concello de Cariño, incluído 

ata ese momento na zona tampón polo tanto, debe pasar a declararse todo o 

concello como zona infestada e aplicarse nel o establecido nos puntos 2, 4 e 5 da 

mencionada resolución.  

E resolve este decreto:  

1. Ampliar as zonas infestadas pola existencia da praga. 

2. Manter todas as medidas fitosanitarias establecidas na Resolución do 8 de 

marzo de 2017 e, en concreto, a expresa prohibición do cultivo de pataca nestas 

zonas infestadas. 

 



 
 

 

 

3. Os agricultores das zonas tampón definidas no punto 1.b) da Resolución do 8 

de marzo de 2017 deberán seguir comunicando, inmediatamente despois da 

sementeira, todas as parcelas cultivadas con pataca. 

4. Os operadores de pataca de semente na Comunidade Autónoma de Galicia 

deberán cumprir distintos requisitos que recolle o decreto. 

O DOG do luns 26 de marzo, contiña unha resolución da Consellería de Medio 

Rural que declara o Concello de Muxía zona infestada pola couza da pataca, 

ampliando a esta localidade as medidas aplicadas dende hai tres anos nos 

restantes afectados por esta praga, nomeadamente a prohibición de botar pataca e 

de comercializala. Ademais, os concellos anexos (Cee, Dumbría, Vimianzo e 

Camariñas) engadiranse ás zonas tampón nas que calquera persoa que queira 

plantar este tubérculo deberá comunicalo á Xunta, que tamén establece unha serie 

de limitacións e obrigas para a súa comercialización.  

Descoñécese cal foi a vía de entrada da praga en Muxía, pero as medidas e 

controis establecidos polo Goberno galego demostráronse insuficientes para frear 

a expansión da couza guatemalteca. 

En Muxía, Medio Rural detectou tres casos en plantacións de autoconsumo, 

converténdose esta localidade da Costa da Morte no primeiro lugar no que se 

detectan casos de couza guatemalteca fóra das zonas de protección que quedaron 

establecidas o pasado ano en 31 concellos de Ferrolterra e a Mariña lucense. 

Descoñécese cal foi a vía de entrada da praga en Muxía, quer por estrada quer 

por mar, pero en todo caso a realidade é que as medidas e controis establecidos 

polo Goberno galego demostráronse insuficientes para frear a expansión da 

couza guatemalteca. 

As medidas fitosanitarias e de control impostas desde aquela, así como a 

prohibición de plantar pataca en ditos concellos, a obriga de arrancala e as 



 
 

 

 

escasas axudas facían temer o peor, e que avance cara a expansión de toda 

Galicia afectando a un sector económico vinculado á pataca moi importante na 

nosa comunidade e tamén que afecta á propia persoa consumidora final, posto 

que unha grande parte da poboación planta pataca para consumo propio. 

Dende a primeira detección de positivos o avance da praga foi intensa, como era 

previsible. Debido a esta circunstancia a Consellería encargou unha encomenda a 

Tragsa, que por certo, gastaron 2.000.000€ en seis meses para afrontar o control 

da praga, e vemos unha vez máis que non resultou eficaz para nada. Esta 

encomenda consistiu do monitoreo e emprazamento de trampas (captura de 

couzas) e traslado de mostras o laboratorio, recollida de pataca afectada e 

traslado a vertedoiros controlados, aínda que todos vimos fotos de patacas tiradas 

en contedores de lixo e en regatos. 

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 de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

1.- Informar sobre o avance da couza guatemalteca e as medidas que se van 

tomar a fin de erradicala no Concello de Muxía e a Costa da Morte. 

2.- Informar sobre as medidas establecidas ata o de agora e os seus efectos, 

recollidos na resolución do 8 de marzo de 2017 que recolle as zonas infestadas e 

as zonas tampón, e implementa as medidas para a erradicación e control do 

organismo de corentena. 

3.-Informar sobre as axudas concedidas a particulares e produtores. 

Santiago de Compostela a 28 de marzo de 2018 



 
 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

David Rodríguez Estévez na data 28/03/2018 13:51:39 

 

Antón Sánchez García na data 28/03/2018 13:51:53 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 28/03/2018 13:52:00 
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1.4 28611(10/PNC-002257)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

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

relación coa prevención dos incendios forestais nas zonas

próximas aos núcleos rurais e vivendas habitadas

Publicación da iniciativa, 289, 11.04.2018
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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, Montserrat Prado Cores, Luis 

Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,Olalla Rodil Fernández e Noa Presas 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A recente reforma da Lei de prevención de incendios forestais, acometida a 

través da denominada Lei de medidas fiscais e administrativas, introduciu unha serie de 

medidas parciais e inconexas, que non dan resposta de fondo ao grave problema (e 

ameaza) dos incendios forestais nas zonas próximas aos núcleos rurais.  

A perigosa vaga de lumes acontecida en outubro de 2017, precedida das máis 

tráxicas que devastaron zonas de Portugal coas que Galiza ten significativas similitudes 

no que atinxe á ocupación do territorio e expansión de plantacións forestais con especies 

de alta combustibilidade, debera facer reaccionar dun xeito máis contundente e 

ambicioso ao Goberno galego, adoptando unha reforma a fondo da política forestal e 

preventiva e non simplemente a través de modificacións puntuais e conxunturais. 

O Goberno galego persiste en manter a mesma política de defensa contra 

incendios, sen querer actuar a través dunha política estrutural que avance cara un novo 

modelo de aproveitamento forestal baseado na multifuncionalidade do monte galego e, 

sobre todo, que incida nunha ordenación racional dos usos do territorio, preservando e 

protexendo sobre todo os núcleos habitados no medio rural. 
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Nestes días foi dado a coñecer un borrador de instrución relativa ás actuacións 

administrativas en materia de cumprimento das obrigas de xestión da biomasa vexetal e 

retirada de especies arbóreas, que se enmarca nesa liña política de aplicar con reservas e 

timidez, para nada coa afouteza necesaria, medidas de prevención e defensa contra os 

incendios forestais no contorno dos núcleos rurais. 

De novo, o Goberno galego pretende que sexan os concellos galegos quen 

asuman non só a xestión do control da biomasa vexetal nas faixas dos núcleos rurais, 

senón mesmo funcións de vixilancia, inspección e sanción. Xa sabiamos con antelación, 

de acordo coa política orzamentaria plasmada na conxelación e redución dos programas 

relativos á prevención e defensa contra incendios forestais e de emerxencias, da 

obstinada negativa a dispor de máis fondos públicos para colaborar cos concellos en 

labores preventivas. Agora a esa inxustiza tamén se suma a imposición de obrigas a 

maiores aos concellos, co que, ademais de non contar coa cooperación económica 

necesaria (case obrigatoria diríamos) do Goberno galego, han de asumir máis cometidos 

polo desleixo da administración forestal galega. 

As sucesivas comparecencias de Alcaldes no Parlamento de Galiza, sobre todo 

dos máis afectados pola vaga de lumes de outubro de 2017, puxo de manifesto as 

limitacións que teñen para realizar unha planificación sistemática preventiva forestal, 

mesmo no contorno dos núcleos habitados. Esas impresións poden ser extrapolábles á 

maioría de concellos galegos, ao seren de reducida dimensión e sen contar xa non só 

con medios económicos senón cun mínimo de capacidade e medios técnicos para 

executar unha programación sistemática de actuacións preventivas. 

Por iso, non só é preciso que o Goberno galego reformule as medidas para a 

prevención de incendios forestais sobre todo nas zonas de influencia dos núcleos rurais, 

senón que aplique un enfoque diferente, onde ademais de achegar máis fondos para 
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colaborar e cooperar cos traballos preventivos cos concellos, se facilite a elaboración de 

planificacións básicas que sirvan de guía para a consolidación de faixas de protección 

reais e perdurables arredor das zonas habitadas do medio rural. 

Neste sentido, é importante subliñar a necesidade de estabelecer mecanismos 

directos e estábeis de colaboración entre os concellos e o persoal técnico dos distritos 

para levar a termo de inmediato unha planificación das actuacións preventivas con base 

na información de risco que teñen ambas as dúas administracións, a fin de que os 

concellos teñan ademais unha guía de actuación consonte prioridades predefinidas con 

base en criterios técnicos solventes.  

Non pode, como pretende o Goberno galego, facer descansar no “voluntarismo” 

dos concellos (dados os limitados medios e recursos reais que teñen) a prevención de 

incendios forestais no contorno dos núcleos e vivendas habitadas e actuar contra o 

abandono de fincas próximas ás vivendas; senón que ha de depender dun deseño 

planificado, programado e con medios técnicos adecuados que permita ademais 

consolidar unha acción sostida para protexer os núcleos habitados. 

 

Por todo o anteriormente exposto, 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: 

1. Implantar unha liña de axudas directas aos concellos para a realización de 

traballos preventivos contra incendios forestais nas faixas de protección dos núcleos 

rurais, asegurando a plena operatividade das mesmas no prazo de dous meses. 
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2. Establecer un protocolo de cooperación permanente cos concellos e os 

distritos forestais, pondo a disposición persoal técnico para a elaboración de plans 

básicos de prevención de incendios que interveñan prioritariamente nas zonas 

estremeiras cos núcleos rurais e vivendas habitadas. 

3. Acordar a colaboración cos concellos para o asesoramento na execución das 

actuacións preventivas en faixas de protección dos núcleos rurais e vivendas habitadas, 

asumindo desde a Xunta ademais do incremento no financiamento aos concellos, os 

labores de vixilancia, inspección e sanción, e a posta a disposición de medios persoais 

técnicos da administración forestal galega.” 

 

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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1.5 28699(10/PNC-002262)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia

en relación coa retirada dos montes veciñais en man común

conveniados da madeira afectada e queimada polos incendios

forestais

Publicación da iniciativa, 289, 11.04.2018
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, 

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

de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Pasados máis de catro meses dos lumes que calcinaron amplas superficies de 

monte en todo o País, unha parte importante da madeira queimada continúa a agardar 

por ser retirada. Este problema agudízase nos montes veciñais conveniados coa Xunta 

porque a Administración está a convocar con extrema lentitude as poxas para a corta 

dos lotes afectados. 

Mentres que nos montes veciñais en man común xestionados pola veciñanza 

comuneira, a madeira queimada estase sacando a tempo e a prezos razoables, nos 

montes veciñais conveniados xestionados pola Administración Forestal aínda está sen 

sacar e desprezando o seu valor económico día a día. Este feito amosa a lentitude e 

ineficacia da xestión da Administración Forestal. 

O descontento das comunidades de montes conveniados por estes retrasos na 

corta e saca da madeira queimada vai crecendo a medida que pasa o tempo pois os 

retrasos nas cortas están desprezando a madeira de valor comercial aumentando así as 

perdas xa considerables dos incendios. 
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Esta ineficacia na xestión da Administración nos montes veciñais en man común 

conveniados, vai significar que o valor económico que sacarán as comunidades de 

montes por esta madeira queimada, ha ser raquítico .Se todo o sector 

“montes”(incluíndo a industria da madeira), entende que cos lumes ninguén sae 

beneficiado, entendemos que sería o momento de que a Consellería do Medio Rural e a 

industria madeireira asinasen un pacto mediante o cal, a industria da madeira se 

comprometese, cando a xestione a Consellería do Medio Rural, a saca-la madeira 

queimada, polo mesmo valor con que a sacaron nos montes veciñais sen consorcios e/ou 

convenios. Se de verdade os lumes non benefician a ninguén, este compromiso non 

sería difícil de cumprir . 

A deixadez e falta de eficiencia vese acrecentada pola lentitude na resolución 

das solicitudes de axudas convocadas no outono pasado para a retirada desta madeira 

queimada sen valor comercial. 

A Administración galega comprometeuse a asumi-la trituración desta madeira 

que as Comunidades de Montes non fosen quen de sacar polos seus propios medios. 

Non sabemos aínda se foron palabras que leva o vento ou falas firmes de compromiso. 

 

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para debate en comisión: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a: 

1-Iniciar con extrema celeridade as cortas e saca dos lotes afectados nos montes 

conveniados. 
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2-Resolver con premura as solicitudes de axudas para a retirada da madeira 

queimada sen valor comercial. 

3-Asumi-la trituración da madeira queimada sen valor comercial que as 

Comunidades de Montes non sexan quen de sacar polos seus propios medios. 

4-Promover desde a Consellería de Medio Rural ou desde a Axencia Galega da 

Industria Forestal o establecemento dun compromiso co sector comercializador da 

madeira de saca-la madeira queimada dos montes conveniados/consorciados, ó mesmo 

prezo acadado nas poxas dos montes veciñais sen convenios nin consorcios.” 

 

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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1.6 28951(10/PNC-002289)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiros Guinarte, Silvestre José e 6 máis

Sobre o desenvolvemento pola Xunta de Galicia da figura das

agrupacións de defensa contra os incendios forestais,

reflectidas na normativa vixente na materia. (Procedemento de

urxencia)



 

 

A Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e  por iniciativa 

dos deputados e deputadas, Silvestre Balseiros Guinarte, José González Vázquez, 

Encarna Amigo Díaz, Raquel Arias Rodríguez, Moisés Blanco Paradelo, Carlos 

Gómez Salgado 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 
 
A elaboración do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 
(PLADIGA) obedece ao disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril de prevención e defensa 
contra os incendios forestais de Galicia modificada pola Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 
Montes de Galicia, á Lei 2/1985, do 21 de xaneiro, sobre Protección Civil, á Lei 5/2007, 
do 7 de maio, de Emerxencias de Galicia, ao Plan Territorial de Emerxencias de Galicia 
(PLATERGA) e ao Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias por Incendios 
Forestais na Comunidade Autónoma de Galicia.  
 
A Lei 3/2007 no seu artigo 5 punto 2, establece que as competencias da Xunta de 
Galicia en materia de incendios forestais serán exercidas polo Consello da Xunta e pola 
consellería competente en materia forestal. Segundo o artigo 6, puntos 1b) e 2, 
correspóndelle á Xunta de Galicia elaborar o Plan de prevención e defensa contra os 
incendios forestais de Galicia e á consellería competente en materia forestal exercer 
estas competencias.  
 
Así, conforme á Lei 3/2007 e no seu artigo 14 punto 1, o PLADIGA reflectirá a política e 
as medidas para a defensa dos terreos forestais e das áreas de influencia forestal, 
englobando os plans de prevención, protección, sensibilización, vixilancia, detección, 
extinción, investigación e desenvolvemento, soporte cartográfico, coordinación e 
formación dos medios e axentes do servizo, así como unha definición clara de 



 

 

obxectivos e metas por acadar, a programación das medidas e accións, o orzamento e 
o plan financeiro, así como os indicadores da súa execución. 
 
Logo da publicación da Directriz básica de planificación de protección civil de 
emerxencia por incendios forestais (Real Decreto 893/2013, do 15 de novembro) 
cambia o marco legal de referencia para a aprobación dos plans de emerxencia por 
incendios forestais, sendo un dos cambios máis relevantes a definición das situacións 
operativas de emerxencia que deben de contemplar os plans, e que substitúen aos 
niveis de gravidade.  
 
Desta forma, o Plan especial de protección civil ante emerxencias por incendios 
forestais na Comunidade Autónoma de Galicia (PEIFOGA) establece que é 
responsabilidade do departamento competente en materia forestal designado no 
PLADIGA a dirección do Plan en Situación 0 e 1. Diste xeito correspóndelle ao 
PLADIGA desenvolver na súa totalidade as fases de actuación nas Situacións 0 e 1.  
 
A loita contra os incendios ten unha importancia fundamental e debese desenvolver 
tamén no ámbito da detección, disuasión e mesmo investigación. E por iso que o 
PLADIGA recolle no seu punto 7 un Plan referido a esas materias. No que se refire os 
medios, disponse de vixilancia fixa, vixilancia móbil, forzas e corpos de seguridade, 
forzas armadas e as brigadas de investigación forestal. Recordemos que unha das 
medidas anunciadas polo Presidente da Xunta logo da vaga de lumes de outubro do 
ano 2017 foi a do reforzamento destas brigadas de investigación forestal. 
 
Pero a loita contra os incendios require tamén da colaboración cidadán, sobre todo se 
temos en conta que tres de cada catro incendios teñen carácter intencionada. O Grupo 
Parlamentario Popular considera que debemos de tratar de implicar na vixilancia e 
detección de incendios a todos aqueles colectivos cidadáns que o desexen, a través do 
desenrolo das Agrupacións de defensa contra os incendios forestais. 
 
Por todo elo, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de 
lei en Comisión: 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a desenvolver a figura das 
agrupacións de defensa contra os incendios contempladas na normativa de incendios 
forestais”. 
 
 
Santiago de Compostela, 6 de abril de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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