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PARLAMENTO 
DE GALICIA 

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do 
Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o 
próximo día 20 de novembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento. 

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de novembro de 
2018, a orde do día da sesión é a seguinte: 

Punto 1. Comparecencia 

38089 (10/CPP-000083) 
Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, por petición propia, para informar das actuacións para 
o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero en 
Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 368, do 10.10.2018 

Punto 2. 	Textos lexislativos 

2.1 	Debate de toma en consideración da Proposición de lei, de iniciativa 
popular, para a protección e mellora dos hábitats de bosque autóctono, a 
racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais 
(doc. núm. 19044, corrección de erros doc. núm. 21081, 10/PPLI-000003) 
Publicación da Proposición de lei, BOPG n. 0 371, do 16.10.2018 

2.2 	Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque 
Nacionalista Galego, de modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, 
de portos de Galicia (doc. núm. 32947, 10/PPL-000026) 
Publicación da Proposición de lei, BOPG n.° 331, do 04.07.2018 

Punto 3. Mocións 

3.1 	40031 (10/M0C-000112) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Sánchez García, Antón 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as 
demandas que debe realizar ao Goberno central en materia de vivenda. 
(Moción, a consecuencia da interpelación n° 35115, publicada no BOPG n° 
352, do 05.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 06.11.2018) 

3.2 	40050 (10/M0C-000113) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Blanco Rodríguez, Noela 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 1
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación 
coa Rede galega de atención temperá. (Moción, a consecuencia da 
interpelación n° 38782, publicada no BOPG n° 375, do 24.10.2018, e 
debatida na sesión plenaria do 06.11.2018) 

Punto 4. Proposicións non de lei 

4.1 	23492 (10/PNP-001703) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis 
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para combater a 
violencia de xénero contra as mulleres maiores de sesenta e cinco anos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 247, do 25.01.2018 

4.2 	29816 (10/PNP-002188) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Chao Pérez, Luca e Curia Bóveda, María de los Ángeles 
Sobre a implantación e aplicación polo Goberno galego das medidas 
normativas e regulamentarias necesarias para evitar, a partir do curso 
2018-2019, a exixencia polos centros escolares de uniformes diferentes 
para cada sexo 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0 299, do 03.05.2018 

4.3 	30032 (10/PNP-002210) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Fernández Prado, Martín e 8 máis 
Sobre o requirimento polo Goberno galego aos concellos de Ferrol e 
Pontevedra da realización dos trámites necesarios para a posta en marcha, 
o máis axiria posible, do servizo de transporte urbano 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0 299, do 03.05.2018 

4.4 	33233 (10/PNP-002513) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 3 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para protexer 
as vítimas de violencia de xénero, menores e testemurias nas dependencias 
xudiciais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 338, do 19.07.2018 

4.5 	34769 (10/PNP-002615) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 2
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Torrado Quiniela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela 
Sobre as actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia para mellorar 
a atención primaria no Servizo Galego de Saúde 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 349, do 31.08.2018 

	

4.6 	35217 (10/PNP-002628) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantifios, Noa e 5 máis 
Sobre o incremento polo Goberno galego da contía destinada de xeito 
específico á prevención, tratamento e loita contra a violencia machista ata 
chegar, cando menos, ao 1% do total no Proxecto de lei de orzamentos 
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°352, do 05.09.2018 

	

4.7 	39495 (10/PNP-002940) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa solicitude de aprobación da modificación puntual do Plan urbanístico 
do Concello de Mos para executar un proxecto deportivo e comercial nas 
parroquias de Tameiga e Pereiras 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 380, do 06.11.2018 

	

4.8 	39685 (10/PNP-002961) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
García Míguez, María Ángeles e 13 máis 
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central 
en materia de violencia de xénero 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°380, do 06.11.2018 

Punto 5. Interpelacións 

	

5.1 	27682 (10/INT-000892) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa dotación de medios 
humanos e materiais dos servizos de urxencias dos centros hospitalarios 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 280, do 21.03.2018 

	

5.2 	36087 (10/INT-001202) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 3
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto en Galicia da 
suba constante do prezo da electricidade 
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0 354, do 12.09.2018 

5.3 	38227 (10/INT-001266) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis 
Sobre a política do Goberno galego en relación cos proxectos de 
instalacións de xestión e tratamento de residuos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 368, do 10.10.2018 

5.4 	38579 (10/INT-001276) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca 
Sobre a política do Goberno galego en relación coas condicións laborais 
das mulleres que traballan limpando pisos, hoteis e apartamentos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 371, do 16.10.2018 

Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta 

6.1 	40153 (10/POPX-000115) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Pontón Mondelo, Ana Belén 
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa resposta xudicial e 
institucional, incluída a da Xunta de Galicia, ao asasinato de 45 mulleres 
na última década 

6.2 	40154 (10/POPX-000116) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María 
Sobre a avaliación da política do Goberno galego en materia de dotación 
de servizos e equipamentos sanitarios 

6.3 	40155 (10/POPX-000117) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis 
Sobre as políticas que vai levar a cabo o Goberno galego para rematar cos 
condicionantes de xénero na desigualdade económica e garantir os dereitos 
reprodutivos das mulleres 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 4
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7.1 	40130 (10/PUP-000202) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pierres López, María Luisa e 4 máis 
Sobre o tipo de actuacións ás que se van aplicar os máis de oito millóns de 
euros correspondentes aos fondos recibidos do Pacto de Estado contra a 
Violencia de Xénero para políticas de prevención de violencia de xénero 
no rural 

7.2 	40132 (10/PUP-000203) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 13 máis 
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir as 
reivindicacións dos traballadores da CRTVG que os levan á folga no mes 
de novembro de 2018 

7.3 	40096 (10/PUP-000200) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis 
Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da misión especial a China 
encabezada pola Xunta de Galicia para participar na I Feira Internacional 
de Importación 

7.4 	40105 (10/PUP-000201) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa demora 
na construción das fragatas F-110 da Armada Española no estaleiro de 
Navantia en Ferrol 

7.5 	36800 (10/POP-004348) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación coa baixada na 
valoración da sanidade pública galega 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°359, do 20.09.2018 

7.6 	37057 (10/POP-004372) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Burgo López, María de la Concepción e 4 máis 
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a implantación do servizo 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 5
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de Hemodinámica as 24 horas do día no Hospital Universitario Lucus 
Augusti, de Lugo 

Publicación da iniciativa, BOPG n.°362, do 26.09.2018 

	

7.7 	38820 (10/POP-004548) 
Grupo Parlamentario de En Marea 

Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis 

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do financiamento dun 
proxecto de residencia pública para persoas maiores en Boiro 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°375, do 24.10.2018 

	

7.8 	39173 (10/POP-004589) 

Grupo Parlamentario de En Marea 

Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David 

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de que Galicia 
conte cun plan estratéxico propio, cara ao vindeiro período da Política 
Agraria Común, no que se tefian en conta as características do país 
Publicación da iniciativa, BOPG n." 378, do 31.10.2018 

	

7.9 	36641 (10/POP-004332) 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis 

Sobre a valoración que fai o Goberno galego da evolución que presenta nos 
últimos anos a presenza da muller no sector marítimo-pesqueiro 
Publicación da iniciativa, BOPG n.' 359, do 20.09.2018 

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 cofiecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018 

Miguel Ángel Santalices Vieira 
Presidente 

Asinado dixitalmente por: 
Miguel Ángel Santalices Vieira, Presidente na data 13/11/2018 17:51:54 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 6
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

De: Comisión Promotora da "PROPOSICIÓN DE LEI POR INICIATIVA LEXISLÁTIVA POPULAR PARA 
A PROTECCIÓN E MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN 
DA XESTIÓN DO MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS". 

Asunto: Achega de documentación da "PROPOSICIÓN DE LEI POR INICIATIVA LEXISLATIVA 
POPULAR PARA A PROTECCIÓN E MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A 
RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTÁIS" 

Saúdos, 

Pola presente achegámoslles, consonte á Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa 

popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia., a documentación precisa para a admisión a 

trámite da "PROPOSICIÓN DE LEI POR INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA A 

PROTECCIÓN E MELLORA DOS HÁBITATS DE• BOSQUE AUTÓCTONO, A 

RACIONALIZACIÓN' DA XESTIÓN DO MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS 

FORESTÁIS". Esta documentación consta de: 

- Texto articulado da Proposición de lei (Anexo 1). 

- Documento xustificativo da iniciativa (Anexo 2). 

- Relación de membros da Comisión Promotora e declaracións xuradas (Anexo 3) 

Asemade, comunicámoslles que o enderezo para cursar as notificacións relativas á tramitación 

desta 1LP é o seguinte: 

ADEGA  
[ 2 01.-4"0,TNTO OE GALI,j:.-,  

Travesa de Basquifios 9, baixo, 15704 Santiago .dCdMpsíeIi. ENTRAD h 

Tel e fax: 981570099 

E-mail: adega(&,adega.gal 

Núm.  ...... 	.••. 

1 S OUT. 201? 

Compostela, 17 de outubro de 2017, 

A Comisión Promotora, 

/".". 

Claudio Quinti s 	Manuel Dacal 

Antonio Co 	 Benito An 

Xesús Ro 	 Tania Gómez 

Xos A. Pere 	 Cosme Romay 

Lat" 	 Paulo arril 

Adela Figueroa 

131j11  Xosé Manuel Casal 

Virginia Rodrígu 

Fins Eirex 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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PROPOSICIÓN DE LEI POR INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR 

PARA A PROTECCIÓN E MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A 

RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS 

FORESTAIS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A pesar da importancia da superficie de monte en Galiza, por volta dos 2/3 do total do 

territorio, as políticas aplicadas desde a entrada en vigor do Plano Forestal (1992) non 

conseguiron compatibilizar os aspectos produtivos do monte coa conservación dos 

hábitats naturais, particularmente dos bosques autóctonos, historicamente 

degradados e cada día máis diminuídos en relación coas plantacións de árbores de 

crecemento rápido. 

O devandito Plano Forestal cun horizonte de aplicación de 40 anos (2032) visaba unha 
extensión máxima do eucalipto dunhas 245.000 hectáreas. No primeiro Inventario 

Forestal Nacional (IFN I) de 1972/73, o eucalipto estaba presente nun total de 131.181 

hectáreas. Para o máis recente (IFN IV), realizado en Galiza no ano 2009, o eucalipto 

estendérase xa por 433.915 hectáreas entre masas puras e mixtas. A finais de 2016 a 

superficie de eucaliptais en Galiza podería superar xa as 500.000 hectáreas, duplicando 

a falta de 13 anos as previsións máximas do Plano Forestal de 1992. En proporción ao 

total do territorio, a especie cobre xa case o 17% de Galiza, mentres que en Portugal 

non chega ao 9%. A intensidade de ocupación da nosa terra é portanto dupla que no 
país vecino. Este dato chama a atención non só pola importante superficie que 

representa, senón tamén porque de todos os estados europeos, só España e Portugal 

permiten o monocultivo desta árbore. 

Asemade, parte desta superficie está ocupada por eucaliptos fóra de ordenamento, 

isto é, asilvestrados ou ventureiros, que medran moitas veces despois de incendios 

como acontece con outras especies pirófilas. Asemade, nos últimos tempos unha nova 

especie de eucalipto, o Eucalyptus nitens, engadiuse aos plantíos, ocupando a espazos 

antes vetados para o E. globulus, dada a súa maior resistencia ao frío. O E. nitens foi 

considerado polo Comité científico de flora e fauna silvestres do Ministerio español do 

ambiente como unha "especie exótica en expansión, con alto risco de invasión e 

perigosa para a biodiversidade e a funcionalidade dos ecosistemas". Maña non estar 

formalmente incluído no Catálogo estatal de especies exóticas e invasoras, o E. nitens 

éo. En consecuencia, as administracións públicas deberían prohibir o seu cultivo en 

todo o territorio galego e poñer en marcha un plano de control e erradicación 

naquelas áreas nas que xa estea presente. 

Este forte aumento do eucalipto vese favorecido por un modelo de explotación do 

monte intensamente forestalista, que aposta pola produción de madeira con pouco 

valor engadido. Tamén ten a ver co abandono agrario, o despoboamento e o declive 

do medio rural galego, caldo de cultivo para os lumes forestais, favorecidos pola 

mudanza climática e o carácter pirófilo das especies forestais empregadas. 
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Tamén a aplicación dunha Política Agraria Común (PAC), tanto por parte do goberno 

galego como español, que destrúe ás economías familiares en beneficio das 

nnultinacionais mediante a imposición de prezos ridículos sobre as producións agrarias 

e gandeiras, provoca o abandono do mundo rural e favorece a extensión do 

monocultivo de especies de crecemento rápido sobre as terras agrarias abandonadas. 

A falla dun modelo produtivo sustentábel, multifuncional e socialmente inclusivo, fai 

que o destino de moitos montes e terras agrarias remate sendo o monocultivo, 

nomeadamente de eucalipto, substituíndo ás frondosas autóctonas, e finalmente o 

lume. Esta ocupación está a atinxir tamén aos espazos protexidos e ás terras agrarias, 
contravindo unha lexislación por veces demasiado permisiva e discrecional. Faise 

imperativo, xa que logo, aumentar as cautelas e clarexar as determinacións legais, 

garantindo o cumprimento das normas e abordando a recuperación dos usos orixinais 

e a rexeneración dos hábitats degradados por plantíos ilegais. 

Constatamos tamén a escasa superficie ocupada polos montes de xestión pública. A 

vocación primeira destes espazos debería ser a conservación dos valiosos hábitats 

naturais, chave para ao amortecemento dos efectos do cambio climático, a 

conservación da biodiversidade e a redución do impacto dos lumes forestais. Malia ao 

aprobado no Plano Forestal de 1992, 25 anos despois seguimos sen contar cun 

inventario de masas de frondosas autóctonas, ferramenta fundamental para poder 

planificar non só medidas de conservación, senón tamén para deseñar estratexias de 

xestión que maximicen os beneficios do bosque autóctono. 

Somos conscientes de que o aproveitamento forestal intensivo con especies alóctonas, 

pirófilas e de crecemento rápido comporta o deterioro de servizos ecosistémicos que 

como a diversidade natural, a dispoñibilidade de auga, a fertilidade do solo, ou a 

calidade paisaxística, son importantes para a vida e o mantemento das actividades 

económicas da nosa sociedade. Os monocultivos de pirófilas, quer para madeira, pasta 

ou biomasa (cultivos enerxéticos) inciden tamén na maior frecuencia e intensidade dos 

lumes; na contaminación de terras e rías con agroquímicos e vertidos das celulosas; no 

empobrecemento da biodiversidade e no avanzo da erosión, provocando perdas 

económicas directas e lucro cesante. Este modelo forestal contribúe tamén a fosilizar 

importantes cantidades de recursos públicos através do PLADIGA -plano de loita contra 
o lume- que custa anualmente arredor de 150 millóns de euros. 

Os modelos de aproveitamento do monte que apostan pola multifuncionalidade de 

usos, pola utilización das especies autóctonas, e polo mantemento dos servizos 

ecosistémicos que estas prestan á sociedade, deberían estar primados con incentivos 
directos e indirectos —exencións-, mesmo sen ter unha fin produtiva. Os nosos bosques 

naturais prestan un importante servizo á sociedade, polo que semella lóxico que esta 

repercuta parte dos beneficios a aquelas comunidades e propietarios/as que apostan 

pola súa conservación e aproveitamento sustentábel. 

Tendo en conta estas consideracións e dado o peso territorial do monte galego, faise 

urxente adoptar as seguintes medidas para garantir a súa xestión sustentábel e a 

adaptación aos retos do cambio climático: 
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CAPÍTULO I. DOS PRINCIPIOS REITORES DA XESTIÓN DO MONTE 

Artigo 1. 

Os instrumentos de ordenamento e xestión dos montes, independentemente da súa 

titularidade, terán como principios reitores a diversidade de hábitats e especies, a 

multifuncionalidade de usos, o fomento do arborado autóctono, o mantemento dos 

servizos ecosistémicos que prestan os montes galegos e a sustentabilidade económica 

e social. 

Artigo 2. 

As administracións públicas contemplarán como unha prioridade o incremento da 

xestión pública dos montes, mediante merca ou convenio cos propietarios de montes 

particulares ou convenios de xestión cos titulares dos montes veciñais en man común. 

Para tal fin, a Xunta de Galiza dotarase das partidas económicas precisas nos 

orzamentos anuais. Estes montes así xestionados adicaranse fundamentalmente á 
conservación, á investigación e ao uso social. 

CAPÍTULO II. DA TITULARIDADE E DA XESTIÓN DOS MONTES 

Artigo 3. 
Os montes veciñais en man común, como xeito singular de xestión que forma parte do 

patrimonio económico, social e cultural de Galiza, serán recoñecidos e protexidos 

como unha titularidade distinta da pública e da privada. Garantirase en todo caso a súa 

inalienabilidade, inembargabilidade, indivisibilidade e imprescritibilidade e non estarán 

suxeitos a ningunha contribución de base territorial ou empresarial. Impedirase tamén 

que a súa xestión forestal poida cederse directa ou indirectamente a particulares e 

entidades privadas. 

Artigo 4. 
A Xunta de Galiza fomentará e favorecerá o asociacionismo e a agrupación de 

propietarios forestais prioritariamente através da figura das UXFOR (Unidades de 

Xestión Forestal). Asemade facilitaralles asesoramento, formación e apoio técnico 

mediante persoal adecuado, ás asociacións de propietarios e ás xuntas veciñais sobre 

as millores técnicas de xestión integral e sustentábel dos seus montes. 

CAPÍTULO III. DA FORESTACIÓN E DOS APROVEITAMENTOS DAS ESPECIES 

ALÓCTONAS 

Artigo 5. 
Establécese unha moratoria indefinida para novos plantíos de especies do xénero 

Eucalyptus en todo o territorio galego. A administración galega fomentará a realización 

de estudos para avaliar os impactos desta árbore sobre os hábitats naturais e os 

servizos ecosistémicos que estes espazos prestan á sociedade. En base esta 

información, estableceranse as características e condicións para o aproveitamento 

desta especie. 
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Artigo 6. 

1. Prohíbese o cultivo do Eucalyptus nitens, e das especies do xénero Acacia, Robinia, 

Pawlonia e da subfamilia Bambuseae. A administración establecerá medidas para a 

progresiva erradicación destas especies en todo o territorio, con especial atención aos 

espazos naturais e ás terras agrarias ou con vocación agro-gandeira. 

2. Prohíbense as repoboacións forestais en solo urbano e núcleos rurais. 

3. Prohíbense as repoboacións forestais en zonas dedicadas a labradío, cultivo, prados 

ou pastos, con independencia da súa cualificación urbanística. 

Artigo 7. 

Prohíbese o cultivo e as repoboacións con todas as especies do xénero Eucalyptus nos 

espazos integrantes da Rede galega de espazos protexidos, establecida pola Lei 9/2001 

de Conservación da Natureza ou norma que a substitúa. 

Artigo 8. 

En repoboacións en coto redondo a partir de 1 hectárea de eucalipto e 4 para 

coníferas e frondosas, establécense as seguintes porcentaxes de reserva ecolóxica para 

bosque nativo: 30% para eucaliptais, 20% para coníferas e 10% para frondosas e 

caducifolias. 

Artigo 9. 

Nas superficies repoboadas con Eucalyptus o marco de plantación mínimo será de 

4x4m e o 20% da superficie plantada con esta especie deberá ter un ciclo de corta 

superior aos 30 anos. 

Artigo 10. 

Para garantir a ruptura da continuidade das masas forestais monoespecíficas de 

eucaliptos e piñeiros, establécense as seguintes faixas de separación nas que deben 

estar ausentes estas especies: 

-100 metros cada 50 hectáreas de eucaliptos. 

-50 metros cada 50 hectáreas de piñeiros. 

Artigo 11. 

Prohíbense os cultivos enerxéticos forestais, entendidos como tales as plantacións 

arbóreas e arbustivas con destino á produción de electricidade e de combustíbeis, en 

turnos de corta menores de 10 anos. En todo caso, o marco de plantación non debe 

ser inferior a 4x4 metros. 

CAPÍTULO IV. DA REXENERACIÓN DAS ÁREAS OCUPADAS POR PLANTACIÓNS 

FORESTAIS NON PROCEDENTES 

Artigo 12. 

A Xunta de Galiza promoverá un programa de redución progresiva da superfcie 

ocupada polo eucalipto, orientando as terras mediante o axeitado planeamento 

consonte aos principios recollidos no artigo 1. 
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Artigo 13. 
A administración galega iniciará con carácter urxente un programa de erradicación dos 

eucaliptos e das especies citadas no artigo 8 daqueles espazos que integran a Rede 

galega de espazos protexidos. 

Artigo 14. 

A administración iniciará de oficio un programa control e erradicación das plantacións 

forestais que ocupen terras agrarias ou con vocación agro-gandeira ou incumpran as 

distancias mínimas fixadas nas normas vixentes, sen prexuízo das sancións 

administrativas que correspondan. Fomentarase a incorporación destas parcelas ao 

Banco de Terras. 

Artigo 15. 

Os propietarios de parcelas nas que medraron como ventureiros ou fóra de ordenación 

exemplares de eucaliptos e de especies sinaladas no artigo 8, así como nas masas 

mixtas con frondosas caducifolias autóctonas, estarán obrigados a retiralos. Estas 

actuacións poderán ser realizadas pola administración con carácter subsidiario. 

CAPÍTULO V. DAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DOS INCENDIOS FORESTAIS E 

PROTECCIÓN DO PATRIMONIO 

Artigo 16. 
Medidas para a redución do risco de incencios nas operacións forestais: 

a) Os restos de corta, podas e clarexos deberanse retirar unha vez rematados os 

traballos nun prazo máximo de 15 días. 

b) Aquelas plantacións de eucalipto que superados os 3 aproveitamentos fiquen en 

situación de abandono, deberán ser retiradas polos seus propietarios para reducir o 

risco de incendio. 

As administracións poderán realizar con carácter subsidiario estas actuacións. 

Artigo 17. 

Co obxectivo de amortecer os riscos e os eventuais efectos dos incendios forestais, as 

redes secundarias de xestión da biomasa establecidas consonte o artigo 21 da Lei 

3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galiza, 

terán unha anchura de 100 metros, estando ausentes dos primeiros 50 metros as 

especies citadas na disposición adicional terceira da antedita norma. 

Artigo 18. 

As distancias mínimas que deben respectar as novas plantacións forestais (Anexo II da 

Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia), serán as que se recollen na seguinte 

táboa: 

a) Con parcelas forestais 
4 metros en caso de frondosas do anexo 1, e 

6 metros no resto de especies 

b) Con terreos situados en 	solo rústico de especia 

protección agropecuaria 	

l 
10 metros cando se empreguen as especies 

frondosas do anexo 1, e 50 metros no resto 

de especies 

23



6 

c) Con zonas dedicadas a labradío, cultivo, prados ou 

pastos 	non 	clasificados 	de 	especial 	protección 

agropecuaria 

4 metros cando se empreguen as especies 
frondosas do anexo 1, e 30 metros no resto 
de especies 

d) 	Desde 	o 	límite 	do 	dominio 	público 	das 	vías 

(autoestradas, 	autovías, 	corredores, 	vías 	rápidas 	e 

estradas convencionais) ou do ferrocarril 

4 metros cando se empreguen as especies 
frondosas do anexo 1, e 50 metros no resto 

de especies 

e) Con pistas forestais principais 

2 metros cando se empreguen as especies 
frondosas do anexo 1; no resto de especies, 
15 	metros 	en 	xeral, 	e 	25 	metros 	nos 
concellos declarados como zona de alto risco 

f) 	Desde 	a 	proxección 	do 	condutor 	máis 	externo, 

considerando a súa desviación máxima producida polos 
vento segundo a normativa aplicable a cada caso, da 
infraestrutura eléctrica 

metros as especies frondosas do anexo 1 e 
25 metros para o resto das especies 

. 

g) Con cantes fluviais 

5 metros cando se empreguen as especies de 
frondosas do anexo 1, e 50 metros no resto 

de especies, 	contados 	desde 	o 	dominio 
público. Non será aplicable en actuacións de 

recuperación ambiental 

h) Con 	edificacións, 	vivendas 	illadas, 	urbanizacións, 

depósitos 	de 	lixo, 	parques 	e 	instalacións 	industriais 
situadas a menos de 400 metros do monte e fóra de solo 

urbano e de núcleo rural 

i) Con solo urbano, solo de núcleo rural e solo urbanizable 

delimitado 

15 metros cando se empreguen as especies 
de frondosas do anexo 1, e 50 metros no 
resto de especies 

j) Con cámpings, gasolineiras e industrias ou instalacións 
preexistentes 	en 	que 	se 	desenvolvan 	actividades 
perigosas consonte o establecido na Lei 1/1995, do 2 de 
xaneiro, de protección ambiental de Galicia, ou na súa 
normativa de desenvolvemento 

25 metros para especies de frondosas do 
anexo 1, e 100 metros para o resto de 
especies 

Artigo 19. 

A administración galega potenciará os aproveitamentos diversos do monte facendo 

especial fincapé uso do pastoreo e a gandería extensiva como elemento natural de 

desbroce e prevención de incendios forestais. 

Artigo 20. 
Para minimizar a afección ao patrimonio histórico e arqueolóxico do labores forestais e 

dos incendios, establécese para as plantacións forestais con carácter xeral unha faixa 

perimetral de exclusión de 25 metros, e nos seguintes 25 metros un marco mínimo de 

plantación de 6x6 arredor destes elementos. No caso de elementos maiores como 

castros ou conxuntos etnográficos e arqueolóxicos, unha ordenación específica poderá 

dispoñer, en función das súas características, un perímetro de exclusión maior. 

Artigo 21. 
O PLADIGA, Plan de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais de Galiza, terá 

carácter anual e aprobarase no último trimestre do ano anterior ao de aplicación. 
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CAPÍTULO VI: DAS MEDIDAS DE FOMENTO DO BOSQUE AUTÓCTONO 

Artigo 22. 
A administración galega realizará con carácter urxente o inventario de masas de 

frondosas autóctonas previsto no vixente Plano Forestal e incorporará as súas 
conclusións ás futuras planificacións. 

Artigo 23. 

Fomentarase o mantemento das masas de arborado autóctono e a silvicultura con . 
madeiras de calidade (especies frondosas do Anexo 1 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 

montes de Galiza). Con este obxecto, a Xunta de Galiza habilitará liñas de axudas e 

establecerá exencións fiscais e mesmo compensacións directas aos propietarios destas 

masas, mesmo sen teren unha función produtiva. 

Artigo 24. 
A administración galega apoiará as iniciativas de transformación das materias primas 

do bosque con especial atención ás pequenas e medianas empresas de transformación 

da madeira, á industria do moble de calidade, e ao aproveitamento doutros recursos 
do monte (artesanía e derivados, cogomelos, plantas medicinais, etc.). 

DISPOSICIÓNS DERROGATORIAS: 

Primeira: 
Quedan derrogados aqueles aspectos da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de 

Galiza, da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios 

forestais de Galiza, e da normativa sectorial de montes que se opoñan aos contidos da 

presente Lei. 

Segunda. 
Queda derrogado o artigo 2 (alínea c) e o artigo 61 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 

montes de Galiza. 

Terceira. 
Queda derrogado o Decreto 45/2011, do 10 de marzo, polo que se regula o fomento 
das agrupacións de propietarios forestais, os requisitos e cualificación das sociedades 

de fomento forestal e a creación do seu rexistro. 

DISPOSICIÓN FINAL 
A presente Lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación do Diario Oficial de 

Galiza. 

25



PROPOSICIÓN DE LE! POR INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE 
AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO MONTE EA LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS 

Anexo 2 

XUSTIFICACIÓN 

A crecente inquedanza social pola imparábel estensión do eucalipto, que xa acada en 

Galiza máis de 500.000 ha, fai precisa dunha reacción por parte da cidadanía galega. A 

especie cobre xa case o 17% de todo o noso territorio, mentras que en Portugal non 

chega ao 9%. A intensidade de ocupación da nosa terra é por tanto dupla que no país 

veciño. Este dato chama a atención non só pola importante superficie que representa, 

senón tamén porque de todos os estados europeos, só España e Portugal permiten o 

monocultivo desta árbore, o que non deixa de ser unha anomalía. 

A expansión do eucalipto vese favorecida por un modelo de explotación do monte 

intensamente forestalista, que aposta pola produción de madeira con pouco valor 

engadido, e acusa a continua presión do lobby pasteiro-enerxético para ocupar con 
novas especies como o Eucaliptus nitens (especie exótica e invasora) áreas 

anteriormente vetadas ao E. globulus. 

A recente desregulación do sector da biomasa, trala derrogación do decreto 149/2008, 

vai ter un efecto chamada sobre os plantíos para queimar, nomeadamente de E. Nitens. 

O obxectivo do sector pasteiro-enerxético é estender o seu modelo de xeración eléctrica 

baseado nas grandes centrais térmicas de 50, 100MW, mediante os cultivos enerxéticos 
(plantar-queimar-plantar). Isto xa está a provocar unha nova vaga eucaliptizadora no 

país. 

Tendo en conta que superfície agraria útil (SAU) na Galiza é de 8,4 ha por explotación, 

mentras que no estado chega ás 24,7 ha, e que nos dous últimos anos desapareceron no 

noso país unhas 1200 explotacións, estamos a falar de 10.000 ha que en grande parte 

teñen sido ocupadas polo eucalipto. Terreos rústicos de protección ordinaria destinados 

a cultivo e terreos rústicos de especial proteción agropecuaria que non poderían ser 

forestados, rematan inzados de eucaliptos perante a incapacidade das administracións. 

As consecuencias sobre o agro, o monte e a sociedade galega son catastróficas: perda de 

soberanía alimentar; abandono do medio rural; reconversión das iniciativas produtivas 

vencelladas á terra en absentismo urbanita con rentistas do eucalipto desconectados do 

territorio... E no eido ambiental e patrimonial, empobrecemento da biodiversidade, 

perda de fertilidade, aumento da erosión, escaseza de auga, maior intensidade dos 

lumes forestais... 

A lexislación actual (Plano Forestal, Lei de Montes, Lei de prevención e defensa contra os 

lumes, Lei da paisaxe, Lei de conservación da natureza, etc.) amósase insuficiente para 
atallar estes procesos de degradación. Faise imperativo, xa que logo, aumentar as 

cautelas e clarexar as determinacións legais, garantir o cumprimento das normas e 

abordar a recuperación dos usos orixinais e a rexeneración dos hábitats degradados, 

visando unha xestión sustentábel do monte ea súa adaptación aos retos do cambio 

climático. 
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En Caldas de Reis, a 

Rodriguez Castro 

PROPOSICIÓN DE LE! POR INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E 
MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO 

MONTE EA LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

D./Dna XESUS MARIA RODRIGUEZ CASTRO, con DI 34255025A e enderezo na 

rua FERMIN MOSQUERA 4 1° A, concello de CALDAS DE REIS, CP 36650; con 

teléfone 617988434 e correo electrónico xesrocastro@gmail.com, na súa calidade de 

membo da Comisión Promotora da Iniciativa Lexislativa Popular para a protección 

e mellora dos hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte 

e a loita contra os incendios forestais, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitor/a consonte ao artigo 1 da Lei 7/2015, do 7 de,' 

agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é deputado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das 

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións ao 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Lei 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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PROPOSICIÓN DE LFJ POR INICIATIVA LEWLATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E 
MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALTZACIÓN DA XES'TIÓN DO 

MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAJS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

DIDna  1NT 	i)-#(.4412 	 , con DI  3c2,Lîe  

enderezo na rúa/lugar de Sm.4_ korrrt-i\íe, 	‘-zwiftiz 	concello de 

	 , CP -5(1., 3 1_ 	; con teléfone 	et /O  e correo 

electrónicot,  j-f-r,,Npd 	calidade de membro da Comisión Promotora 
Gz.vé 

da Iniciativa Lexislativa Popular ara a p
rl

rotección e mellora dos hábitats de bosque 

autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitor/a consonte ao artigo 1 da Lei 7/2015, do 7 de 

agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é deputado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das 

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións ao 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Lei 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

En 	\11 	, a  elc  de  cl(  de 2017. 

Asinado, 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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PROPOSICIÓN DE LEÍ POR INICIATIVA LEMSLATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E 
II1ELLORA DOS ILÍBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO 

MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTÁIS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

D./Dna  yys. 	AC r E." D ?ffPriPA A1Ar111 4117,  con DI 9iCei 1/(1 .1 11  e 

enderezo na rúa/lugar de  C/Ift ffiRc /W 2- 5-  	, concello de 

9A 1 CIA 	, CP 3G 34 9 	; con teléfone C q13 y135-   e correo 

electrónico 	  na súa calidade de membro da Comisión Promotora 

da Iniciativa Lexislativa Popular para a protección e mellora dos hábitats de bosque 

autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitor/a consonte ao artigo 1 da Lei 7/2015, do 7 de 

agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é deputado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das  

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións ao 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Lei 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

En 	B cze 	, a g de 01-7103 c-   de 2017. 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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PROPOSICIÓN DE LEI POR INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E 
MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO 

MONTE EA LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTÁIS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

D./Dna Benito Andrade González, con DI 35256847D e enderezo na rúa de Eduardo 

Pondal, 39, 1°H, concello de Pontevedr, CP 36003; con teléfone 636281252 e correo 

electrónico benitoandradeg@gmail.com, na súa calidade de membro da Comisión 

Promotora da Iniciativa Lexislativa Popular para a protección e mellora dos hábitats de 

bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios 

forestais, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitor/a consonte ao artigo 1 da Lei 7/2015, do 7 de 

agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é députado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das 

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións ao 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Lei 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

En Pontevedra, a 16 de outubro de 2017. 

Asinado, Benito Andrade González 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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PROPOSICIÓN DE LEI POR INICIATIVA LEMSLATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E 
MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO 

MONTE EA LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTÁIS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

Dna. Virginia Rodríguez Álvarez, con 35567987M e enderezo nom lugar de Ramil 17 

(San Martirio), Agolada (Pontevedra), CP 36527; con teléfone 650261283 e correo 

electrónico viqui@adega.gal  , na súa calidade de membro da Comisión Promotora da 

Iniciativa Lexislativa Popular para a protección e mellora dos hábitats de bosque 

autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitora consonte ao artigo 1 da Lei 7/2015, do 7 de 

agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é deputado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das 

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións ao 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Lei 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

En Lugo, a 10 de outubro de 2017. 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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PROPOSICIÓN DE LEI POR INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA A PROTE'CCIÓN E 
MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO 

MONTE EA LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTÁIS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

Dna. Adela Clorinda Figueroa Panisse, con DI 33793673A e enderezo na Rúa Conde 

Pallares, Lugo, CP 27001; con teléfone 686701344 e correo electrónico 

a.figueroapanisse@gmail.com  , na súa calidade de membro da Comisión Promotora da 

Iniciativa Lexislativa Popular para a protección e mellora dos hábitats de bosque 

autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitora consonte ao artigo 1 da Lei 7/2015, do 7 de 

agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é deputado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das 

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións ao 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Lei 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

En Lugo, a 9 de outubro de 2017. 

Asinado, 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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Asinado, 

PROPOSICIÓN DE ¿El POR INICIA77VA LEXISLATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E 
MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO. A RACIONALIZACIÓN DA .ICESITÓN DO 

MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTÁIS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

• alPfá  cj,dtaigipv-7/e(49.," odcee--.11; 	, con DI 7.5 • `P 7/77-1  e 

enderezo na rúa/lugar de tu)/ fi.;2.4 /Y:9 9 - ak7/JodIfs,  , concello de 

Poi , CP  36.1.73 	; con teléfonc  C49,1),2»7 9  e correo 

súa calidade de membro da Comisión Promotora electrónico 

da Iniciativa Lexislativa Popular para a protección e mellora dos hábitats de bosque 

autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitor/a consonte ao artigo 1 da Lei 7/2015, do 7 de 

agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é deputado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das 

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións so 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Leí 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

En 	2d,•:/r.ri."344 	, a ir)  de  lo7110441   de 2017. 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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En Santiago de Compostela, a 5 de outubro de 

Asinado, Manuel Daca! Vázquez 

PROPOSICIÓN DE LE! POR INICIATI VA LEXISLATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E 
MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO 

MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTA LS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

D./Dna Manuel Dacal Vázquez, con DI 34915043P e enderezo na rúa Santiago de los 

Caballeros, 10, concello de Santiago de Compostela, CP 15704; con teléfone 636 54 98 

53 e correo electrónico frugagaliza@gmailcom, na súa calidade de membro da 

Comisión Promotora da Iniciativa Lexislativa Popular para a protección e mellora dos 

hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os 

incendios forestais, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitor/a consonte ao artigo 1 da Lei 7/2015, do 7 de 

agosto. de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é deputado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das 

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións ao 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Lei 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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PROPOSICIÓN DE LEI POR INICIATIVA LExruATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E 
MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO 

MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTÁIS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

D./Dna  W4 91(0:0, rre 	, con DI 321119/SGG 9,  e 
enderezo na rúa/lugar de Kti(AS 01 Oh, ZCP (2Ø4) i' &íp Glalq  concello de 

i O CA P:) 	, CP 	; con teléfone G26 1461i..4  e correo 

electrónico pt,„10cArrYaz:(yComi  na súa calidade de membro da Comisión Promotora 

da Iniciativa Lexislativa‘hopulgr para a protección e mellora dos hábitats de bosque 

autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitor/a consonte ao artigo 1 da Lei 7/2015, do 7 de 

agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é deputado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das 

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións ao 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Lei 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

En 	 , a 40 de 4 	 - 2017. 

Asinado, 

p 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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PROPOSICIÓN DE LEI POR INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E 
MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO 

MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

D./Dna Cosme Damián Romay Cousido, con DI 35470309-P e enderezo na lúa/lugar 

de Antón Vilar Ponte, 6, 3'ct, concello de A Coruña, CP 15005, con teléfone 

627026911 e correo electrónico cdromai@gmail.com, na súa calidáde de membro da 

Comisión Promotora da Iniciativa Lexislativa Popular para a protección e_ mellora dos 

hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os 

incendios forestais, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitor/a consonte ao artigo 1 da Lei 7/2015, do 7 de 

agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é deputado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das 

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións ao 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Lei 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

En A Coruña, a 5 de outubro de 2017. 

Asinado, 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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PROPOSICIÓN DE LEI POR INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E 
MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN DA XESTTÓN DO 

MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

D./Dna Tania W Gómez Mourelle con DI 33297043N e enderezo na rúa de Restollal, 

15-3C concello de Santiago de Compostela CP 15702 con teléfone 646725356 e correo 

electrónico tania@kunterbunt.es, na súa calidade de membro da Comisión Promotora 

da Iniciativa Lexislativa Popular para a protección e mellora dos hábitats de bosque 

autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitor/a consonte ao artigo 1 da Lei 7/2015, do 7 de 

agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é deputado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das 

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións ao 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Lei 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

En Compostela a 5 de outubro de 2017. 

Asinado, 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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PROPOSICIÓN DE LEI POR INICL4TIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E 
MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO 

MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTÁIS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

D./Dna Fins lago Eirexas Santamaría, con DI 52454551S e enderezo na rúa/lugar de 

Rúa Lapido 10, concello de Pobra do Caramiñal (A Coruña), CP 15940; con teléfone 

661993406 e correo electrónico fins@adega.gal  , na súa calidade de membro da 

Comisión Promotora da Iniciativa Lexislativa Popular para a protección e mellora dos 

hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os 

incendios forestais, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitor/a consonte ao artigo 1 da Lei 7/2015, do 7 de 

agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é deputado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das 

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións ao 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Lei 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

En Compostela, a 17 de outubro de 2017. 

Asinado, 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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PROPOSICIÓN DE LEI POR INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E 
MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO 

MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTÁIS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

D./Dn Xosé Manuel Casal Sabín, con DI 32659261-E e enderezo na rúa/lugar de San 

Roque n°16 2° F, concello de A Pobra do Caramirial, CP 15940; con teléfone 

698167003 e correo electrónico xmanelcasal@gmail.com, na súa calidade de membro 

da Comisión Promotora da Iniciativa Lexislativa Popular para a protección e mellora 

dos hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra 

os incendios forestais, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitor/a consonte ao artigo 1 da Lei 7/2015, do 7 de 

agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é deputado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das 

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións ao 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Lei 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

En A Pobra do Caramirial, a 11 de outubro de 2017. 

Asinado, 

Xosé Manuel Casal Sabín 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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En Pontevedra, a 18 de outubro de 017. 

Asinado, 

PROPOSICIÓN DE ¿El POR INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA A PROTECCIÓN E 
MELLORA DOS HÁBITATS DE BOSQUE AUTÓCTONO, A RACIONALIZACIÓN DA XESTIÓN DO 

MONTE E A LOITA CONTRA OS INCENDIOS FORESTÁIS 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

D./Dna Antonio M. Costa Iglesias, con DI 29687439M e enderezo na rúa/lugar de 

Alameda, 8 4°A, concello de _Pontevedra, CP 36001; con teléfone 629854271 e correo 

electrónico antocostal@yahoo.es  , na súa calidade de membro da Comisión 

Promotora da Iniciativa Lexislativa Popular para a protección e mellora dos hábitats de 

bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios 

forestal, 

DECLARA BAIXO XURAMENTO que: 

1. Reúne a condición de eleitor/a consonte ao artigo 1 da ',el 7/2015, do 7 de 

agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de 

Galicia. 

2. Non é deputado/a no parlamento de Galicia nin está incurso/a en calquera das 

causas de inelixibilidade ou incompatibilidade das aplicables ás eleccións ao 

Parlamento de Galicia para os efectos establecidos no artigo 5.2 da Lei 7/2015, 

do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no 

Parlamento de Galicia. 

SR. PRESIDENTE DO PARLAMENTO DE GALICIA 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 20.11.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

2.  Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do

G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei

6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia (doc. núm.

32947, 10/PPL-000026)
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 20.11.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

 32947(10/PPL-000026)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Proposición de lei de modificación da Lei 6/2017, do 12 de

decembro, de portos de Galicia

Publicación da iniciativa, 331, 04.07.2018
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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, ao abeiro do disposto 

no artigo 122 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición de lei de 

modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galiza. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Galiza conta cunha gran cantidade de portos e instalacións portuarias, e ten a 

densidade portuaria máis alta da península ibérica , que fan que o sector portuario 

galego sexa un sector estratéxico cun gran potencial e que até agora, desde que en 

1981 o Estatuto contemplara a competencia exclusiva no sector e deixando a un lado 

de maneira aberrante aos portos de interese xeral, non foi aproveitada. 

A pesares destas características, o sistema portuario galego non foi regulado 

por unha lei específica ate que o ano pasado aprobouse a Lei 6/2017, do 12 de 

decembro, de portos de Galiza Despois de terse feito agardar tantos anos, resultou 

decepcionante, pois non respondeu nin as expectativas nin as necesidades deste 

sector estratéxico, e ademais estase a demostrar prexudicial para o futuro do sector 

portuario galego. 

A lei ten un contido fortemente privatizador dunha actividade económica e 

produtiva estratéxica. No mesmo chégase a afirmar literalmente, sen rubor, que a 

actividade pública se poría en marcha “sempre que sexa preciso para atender 

posíbeis deficiencias da iniciativa privada”. Non corrixe, e mesmo acentúa, as 

tensións privatizadoras a que está sometido o sector.  
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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 

 

 

 

Deste xeito, esta lei ten un claro afán recadatorio e realizouse de costas ás 

entidades locais. Son moitos os concellos que na actualidade están a expresar o seu 

malestar polas abusivas tarifas que Portos de Galiza está a cobrar pola realización de 

actividades no espazo público portuario, que, ao cabo e na maioría dos casos é un 

espazo totalmente integrado no espazo urbano do concello e son as propias entidades 

locais as que se encargan do mantemento do espazo, da recollida do lixo, etc. Neses 

espazos realízanse múltiples actividades plenamente inseridas na dinámica social 

local, como festas, eventos deportivos ou mercados que deben pagar unhas abusivas 

taxas a Portos de Galiza para poder realizarse. 

A meirande parte delas realízanse en espazos urbanos que, a pesares de estar 

baixo a xestión de Portos de Galiza, nada teñen que ver coa actividade portuaria. 

Así, existen espazos como alamedas ou paseos plenamente integrados no entramado 

urbano local, e que, principalmente debido a recheos, forman parte de Portos de 

Galiza sen que exista unha razón obxectiva para que así sexa.  

Por último a citada lei contempla un abusivo réxime sancionador que cremos 

necesario modificar, en especial no referido ao baño e a pesca, actividades que 

deberían quedar eximidas do citado réxime sancionador. 

Esta proposición de lei consta dun artigo único, que modifica a Lei 6/2017, 

do 12 de decembro, de portos de Galiza, dividido en catro apartados. 

O apartado Un contempla a creación dun “Órgano de Coordinación Portuario 

Municipal” encargado de articular as relación entre a Administración portuaria e as 

administracións municipais.  
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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 

 

 

 

O apartado Dous exclúe á pesca deportiva da prohibición que rexe sobre o 

desenvolvemento de actividades marisqueiras e pesqueiras nas augas interiores do 

porto constitutivas da zona I. 

O apartado Tres contempla a non aplicación ás entidades locais e sen ánimo 

de lucro do contido na Sección 2ª do Capítulo II do Título III, de xeito que as 

autorizacións para instalacións de lecer e similares propostas polas entidades locais 

non teñan que seguir ese procedemento. 

O apartado Catro modifica o réxime sancionador de xeito que as actividades 

de baño e pesca deixan de considerarse unha infracción. 

O apartado Cinco introduce unha nova disposición adicional na cal se 

establece un procedemento mediante o cal os espazos urbanos que mesmo 

pertencendo a Portos de Galiza estean plenamente integrados na trama urbana 

municipal, serán transferidos aos Concellos se así o solicitan.  

Por último contémplase unha proposición derradeira que establece a entrada 

en vigor desta Lei. 

 

Artigo único.  Modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de 

Galiza. 

 

Un. Crease un novo Capítulo I Bis, que terá un único artigo 27 bis, co 

seguinte texto: 
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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 

 

 

 

CAPÍTULO I. Bis. Órgano de Coordinación Portuario Municipal. 

Artigo 27 bis. Creación do Órgano de Coordinación Portuario Municipal. 

Créase o Órgano de Coordinación Portuario Municipal como instrumento de 

participación institucional e social en materia de portos, onde estarán representados 

tanto o goberno local como Portos de Galiza. O órgano será o encargado de articular 

as relacións entre a administración portuaria e as administracións municipais cuxos 

municipios dispoñan de porto, mediante a toma de decisións conxunta nas materias 

que resulten de relevancia para ambas administracións. 

Regulamentariamente determinarase a súa composición e as materias que 

serán obxecto da toma de decisións por parte deste órgano.  

 

Dous. O apartado 5 do artigo 56 queda redactado da seguinte maneira. 

5. Salvo que medie a autorización prevista no artigo 30.b), queda prohibido o 

desenvolvemento de actividades marisqueiras e pesqueiras nas augas interiores do 

porto constitutivas da zona I, non estando incluída nesta consideración a pesca 

deportiva. 

 

Tres. Créase un novo artigo, o 65 bis. 

Artigo 65 bis. Non aplicación desta sección. 
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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 

 

 

 

Ás autorizacións para instalacións de lecer e similares propostas polas 

entidades locais, non lles será de aplicación o contido nesta sección. 

 

Catro. Suprímese a letra v) do artigo 131. 

 

Cinco. Crease unha nova disposición adicional, coa seguinte redacción.  

Disposición adicional oitava 

No prazo de seis meses dende a aprobación desta lei, levarase a cabo un 

procedemento entre Concellos e Portos de Galiza -previa solicitude do concello 

interesado- co obxecto de transferir a titularidade aos Concellos dos espazos de 

dominio público portuario que estean integrados nos cascos urbanos das vilas e 

cidades e que non teñan uso portuario. 

 

Disposición derradeira primeira. Entrada en vigor 

A presente Lei entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no diario 

oficial de Galiza 
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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 

 

 

 

ANTENCEDENTES LEXISLATIVOS DA PROPOSICION DE LEI DE 

MODIFICACIÓN DA LEI 6/2017, DO 12 DE DECEMBRO, DE PORTOS DE 

GALIZA. 

Lei 6/2017, do 12 de Decembro, de Portos de Galiza. 

 

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández  

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/06/2018 10:31:41 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 29/06/2018 10:31:48 
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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 

 

 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/06/2018 10:31:49 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/06/2018 10:31:51 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/06/2018 10:31:52 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/06/2018 10:31:59 

 

49



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 20.11.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

3. Mocións
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 20.11.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

3.1 40031(10/MOC-000112)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón

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

as demandas que debe realizar ao Goberno central en materia

de vivenda. (Moción, a consecuencia da interpelación nº

35115, publicada no BOPG nº 352, do 05.09.2018, e debatida na

sesión plenaria do 06.11.2018)
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentario de En Marea por iniciativa do seu deputado e voceiro 

suplente Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a 

Interpelación núm. 35115 (10/INT-001170) debatida na sesión plenaria  do 7 de 

novembro, sobre a política do Goberno galego en materia de vivenda protexida. 

 

MOCIÓN: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a que: 

 

- Incremente substancialmente o parque público de vivenda en aluguer, cunha 

intervención pública coordinada para a xeración suficiente de vivenda de 

promoción pública en alugueiro, incluíndo a rehabilitación das vivendas do IGVS 

que se atopen en mal estado e o desenvolvemento das posibilidades de incorporar 

ao patrimonio público de edificios e vivendas xa construídas de titularidade 

privada.  

- Estableza un sistema de adxudicación de vivenda de promoción pública máis 

áxil e xusto, axustando a criterios obxectivos de necesidade e modificando con 

eses obxectivos os Decretos 253/2007 de Réxime xurídico do solo e das 

edificacións promovidas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, e o decreto 

1/2010, polo que se regula o Rexistro único de demandantes de vivenda de 

Galiza. 
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- Modifique a Lei 2/2016 do solo de Galiza co obxectivo de fixar no 30% a 

porcentaxe mínima de reserva de solo para vivenda con algún tipo de réxime de 

protección pública, eliminando as excepcións contempladas no artigo 42.9. 

- Demande do Goberno do Estado a cesión das vivendas propiedade da SAREB 

en Galiza , nas zonas onde sexan necesarias para atender as necesidades de 

vivenda, para que se incorporen a dito Parque público de aluguer, que será 

xestionado polo IGVS e, no seu caso, polos concellos respectivos mediante o 

oportuno convenio. 

- Incremente os orzamentos para as políticas de acceso á vivenda ata o 0,5% do 

PIB galego, e a mellorar os niveis de execución orzamentarios das partidas 

correspondentes á función de Vivenda. 

- Estenda o censo de Vivendas Baleiras a todos os concellos, con independencia 

da súa poboación. Intervención obrigatoria do IGVS na mobilización de dito 

parque de vivendas para a disposición concertada ou conveniada dese fondo. 

- Esixa ao Goberno español a aprobación dunha norma regulamentaria que 

desenvolva o art. 72  do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais 

para determinar os parámetros para considerar unha vivenda como desocupada, 

que permita a imposición efectiva  de recargos no IBI naqueles concellos que así 

o acorden. 

- Demande do Goberno español a modificación da Lei de Arrendamentos 

Urbanos que mellore a estabilidade dos contratos, limite o incremento dos prezos 

entre contrato e contrato, e limite as fianzas. 
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- Desenvolva un novo programa para prevención dos desafiuzamentos que sexa 

eficaz, que incremente a coordinación e conexión co sector do traballo social e, 

en última instancia que garanta o realoxo. 

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2018. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado e Voceiro S. do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 09/11/2018 13:50:28 
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Día: 20.11.2018        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

3.2 40050(10/MOC-000113)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela

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

en relación coa Rede galega de atención temperá. (Moción, a

consecuencia da interpelación nº 38782, publicada no BOPG nº

375, do 24.10.2018, e debatida na sesión plenaria do

06.11.2018)
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Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada, Noela Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz e ao abeiro do 

disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte moción 

para substanciar a Interpelación debatida na Sesión plenaria celebrada os días 6 e 

7 de novembro de 2018, sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa 

Rede galego de atención temperá (10/INT-001283, doc. núm. 38782) 

 

Moción 

 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Desenvolver e poñer en marcha, en colaboración coa Fegamp e coa AGAT, un 

plan de consolidación e extensión da Rede de atención temperá, accesible, 

próxima e gratuíta, que garanta a cobertura do 5 % da poboación infantil en 

2020, así como un sistema estable de financiamento con fondos propios, que 

proporcione ás equipas a seguridade que precisa a súa actuación, e que valore 

a actividade profesional acorde co nivel de formación esixido, para elo:  
 

1.1 Incrementarase de maneira urxente a dotación orzamentaria da rede galega 

de atención temperá, co obxectivo de chegar ao final da X lexislatura aos oito 

millóns de euros anuais de investimento.  

1.2 Desenvolverase o Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a 

Rede galega de atención temperá, no referido a acreditación dos servizos e as 

súas dimensións, de tal maneira que en base a estándares profesionais 

contrastados as horas de servizo se calculen en relación á poboación diana que 

se debe protexer, se impidan as listas de agarda, e se regulen os tempos 

máximos de demora asistencial.  

1.3 Poñerase en marcha un software actualizado e profesional de xestión da 

atención temperá, co fin de reducir os procedementos administrativos, e 

facilitar a tramitación e concesión desta prestación.  

1.4 Restablecerase de maneira inmediata o Plan de formación anual e 

actualizarase, nun prazo máximo de seis meses, a Axenda de Atención 

Temperá para 2018-2020 coa participación das entidades interesadas.  
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1.5 Crearase un organismo administrativo específico, dedicado plenamente ao 

desenvolvemento, xestión, coordinación e avaliación da Rede galega de 

atención temperá. 
 

 

 Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2018 

 

 

 Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

 Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/11/2018 14:13:53 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/11/2018 14:13:59 
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4. Proposicións non de lei
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4.1 23492(10/PNP-001703)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para

combater a violencia de xénero contra as mulleres maiores de

sesenta e cinco anos

Publicación da iniciativa, 247, 25.01.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez, María 

Luisa Pierres López e Julio Torrado Quintela, a través do seu 

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 en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

 

As mulleres de idade avanzada, a miúdo con escasos recursos 

económicos e dependentes economicamente das súas parellas, atópanse 

especialmente expostas ao risco de violencia, exercida baixo formas 

complexas e sutís que levan a invisibilizar o problema. O progresivo 

envellecemento da poboación e a súa repercusión nas situacións de 

dependencia funcional e emocional favorecen que as persoas maiores 

sexan un dos grupos sociais máis susceptibles de sufrir situacións de 

abuso, malos tratos e/ou violencia. Se as persoas maiores son un 

colectivo de seu case inexistente no debate mediático, os abundantes 

casos de violencia machista a partires dos 65 anos quedan socialmente 

silenciados ante a escaseza de denuncias e moi especialmente de 

acompañamento, o que fai aínda máis difícil a situación de moitas 

mulleres que levan décadas sufrindo en silencio.  

 

Segundo o Consello Xeral do Poder Xudicial das 54.209 denuncias 

interpostas por malos tratos, só 1.042 (1,9 %) corresponden a mulleres 

maiores de 65 anos. Pero isto non se debe confundir cunha menor 

incidencia. A denuncia non é fácil, dependen economicamente do 

agresor, adoitan estar illadas e con falta de apoio da súa contorna. 

Ademais, a súa idade dificúltalles o refacer as súas vidas libres de 

violencia.  

 

Os datos marcan que case un 14 % das mulleres asasinadas teñen máis 

de 65 anos; números que marcan unicamente a punta dun iceberg, que 

na maioría dos casos son ocultados polas propias vítimas. Dende todos 

os organismos públicos, debemos chegar máis e mellor a estas mulleres 
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de maior idade que sofren esta violencia silenciada, en illamento e falta 

de apoios.  

 

Existen numerosas iniciativas que xa se están impulsando no noso país 

e máis aló das nosas fronteiras como o programa “STOP VI.E.W 

(Violence Against Elderly Women). Nesta liña, dende o Grupo 

Socialista consideramos necesario impulsar programas específicos onde 

estas mulleres poidan identificar o problema de violencia de xénero que 

sofren elas ou outras mulleres da súa contorna e apoialas, coñecendo os 

recursos que están á súa disposición.  

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas presenta a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Impulsar un programa de formación, dotado orzamentariamente, 

para a detección temperá de violencia machista para os e as 

auxiliares de axuda a domicilio, de Teleasistencia, así como a 

outros colectivos profesionais cuxa actividade se desenrole no 

ámbito dos coidados ás persoas maiores. 

2. Desenvolver un programa de formación, dotado 

orzamentariamente, para a detección temperá de violencia 

machista para todos os e as profesionais da rede de residencias 

públicas de maiores de Galicia. 

3. Elaborar un programa específico nos centros de maiores e 

centros de día de Galicia para a detección e intervención ante a 

violencia machista. 

 

Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   María Luisa Pierres López 

   Julio Torrado Quintela 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

61



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 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 17/01/2018 16:47:56 

 
María Luisa Pierres López na data 17/01/2018 16:48:01 

 
Julio Torrado Quintela na data 17/01/2018 16:48:06 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 17/01/2018 16:48:10 
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4.2 29816(10/PNP-002188)

Grupo Parlamentario de En Marea

Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles

Sobre a implantación e aplicación polo Goberno galego das

medidas normativas e regulamentarias necesarias para evitar,

a partir do curso 2018-2019, a exixencia polos centros

escolares de uniformes diferentes para cada sexo

Publicación da iniciativa, 299, 03.05.2018
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Luca Chao 

Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno, sobre a non discriminación de nenos e nenas mediante o 

uniforme escolar. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A “Resolución do Parlamento Europeo do 12 de marzo de 2013 sobre a 

eliminación dos estereotipos de xénero na UE” desagrega numerosas 

consideracións, peticións e recomendacións en materia de lexislación e para a 

adopción de medidas específicas en diferentes ámbitos: político, económico, 

laboral, cultural e social, facendo especial fincapé na esfera educativa e na 

infancia, ao entender que "os nenos se enfrontan a estereotipos de xénero a 

idades moi temperás" que "inflúen na súa percepción de como deben 

comportarse homes e mulleres e que teñen repercusións durante toda a súa vida e 

sobre as súas aspiracións futuras". Así, na devandita resolución insístese “na 

importancia de promover a igualdade entre mulleres e homes desde unha idade 

temperá para loitar de maneira eficaz contra os estereotipos” e considera “que 

deben eliminarse todas as formas directas e indirectas de discriminación por 

motivos de xénero a fin de garantir o dereito das mulleres á igualdade de trato”. 

Os uniformes escolares diferenciados por sexo están a ser obxecto de crítica 

crecente en diversos estados europeos por considerarse determinantes para 

manter os estereotipos de xénero na escola. Existe un claro vínculo entre a saia 

ou o vestido e o estereotipo dunha feminidade tradicional na que resultaría 

impropia a vestimenta catalogada de "masculina", como son os pantalóns. Desta 
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forma, a segregación de roles sexuais que comeza co uniforme escolar e coa 

imposibilidade de que as alumnas poidan escoller e acudir con pantalón á 

inmensa maioría estes centros educativos durante toda a súa escolarización, 

desde os 3 ata os 16 ou mesmo os 18 anos. 

De feito, no inicio do pasado curso, numerosas institucións escolares públicas do 

Reino Unido eliminaron a referencia sexuada nos códigos de vestimenta, de 

forma que se dá liberdade a cada nena e neno á hora de escoller como queren 

vestirse para acudir ás aulas.  

Precisamente a Sentenza do Tribunal Supremo do 19 de abril de 2011 considerou 

contraria ao principio de non discriminación por razón de sexo, que se contén no 

artigo 14 da Constitución Española, a práctica habitual na sanidade privada pola 

cal as auxiliares e enfermeiras se vían obrigadas a vestir un uniforme consistente 

en cofia, mandil con peto saia e medias, sen posibilidade de elixir a vestimenta 

sanitaria de pantalón e camisa que empregan os seus equivalentes homes e que si 

é de uso común na sanidade pública.  

A teor desta sentenza, o feito de que a case totalidade dos centros educativos que 

deciden que o alumnado leve uniforme escolar manteña de forma obrigatoria un 

código de vestimenta diferenciado por sexo entre alumnas e alumnos podería 

incorrer en vulneración das garantías constitucionais, ademais de fomentar uns 

estereotipos de xénero contrarios á igualdade efectiva entre mulleres e homes, tal 

e como detalla a Resolución do Parlamento Europeo xa citada.  

Pero ademais da Constitución Española, a propia lexislación estatal educativa e 

en materia de igualdade, así como o propio Estatuto Autonomía de Galicia poñen 

de manifesto diversas premisas legais que deben asegurar a igualdade de trato e 

non discriminación entre alumnos e alumnas no ámbito educativo. Así, a Lei 

Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación inclúe entre os seus principios e 

fins o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre 
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homes e mulleres, a educación no respecto dos dereitos e liberdades 

fundamentais e na non discriminación e igualdade de dereitos e oportunidades 

entre homes e mulleres, contemplando así mesmo entre as funcións da inspección 

educativa o de velar polo cumprimento e aplicación dos principios e valores 

destinados a fomentar a igualdade real entre homes e mulleres. Pola súa banda, a 

Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e 

homes, nos seus artigos 23 e 24 indícase respectivamente que “o sistema 

educativo incluirá, dentro dos seus principios de calidade, a eliminación dos 

obstáculos que dificultan a igualdade efectiva entre mulleres e homes e o 

fomento da igualdade plena entre unhas e outros” e que “as Administracións 

educativas garantirán un igual dereito á educación de mulleres e homes a través 

da integración activa, nos obxectivos e nas actuacións educativas, do principio de 

igualdade de trato, evitando que, por comportamentos sexistas ou polos 

estereotipos sociais asociados, se produzan desigualdades entre mulleres e 

homes.” 

Finalmente, o Estatuto de Autonomía de Galicia inclúe que corresponde aos 

poderes públicos de Galicia “promove-las condicións para que a liberdade e a 

igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas, 

remove-los atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilita-la 

participación do tódolos galegos na vida política, económica, cultural e social”. 

No mesmo senso, na lei de igualdade de Galicia, no seu artigo 18 de erradicación 

de prexuízos nos centros docentes establécese, “non se admitirán, no centro 

docente, as desigualdades entre alumnos e alumnas sustentadas en crenzas, 

prexuízos, tradicións ou prácticas consuetudinarias transmisoras, directa ou 

indirectamente, dunha distribución estereotipada de papeis entre os sexos ou 

dunha imaxe de dominación dun sexo sobre o outro en calquera ámbito da vida”. 
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Por todo isto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a implantar e aplicar todas as 

medidas normativas e regulamentarias pertinentes para que, a partir do seguinte 

curso escolar 18-19, todos aqueles centros educativos que decidan que o 

alumnado leve uniforme escolar, non obriguen a un código de vestimenta 

diferenciado por sexo entre alumnas e alumnos, contemplando en todo caso a 

opción de que as alumnas poidan elixir acudir ao centro educativo con pantalón. 

 

 Santiago de Compostela, 20 de abril de 2018. 

 

Asdo.: Luca Chao Pérez,   Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Ánxeles Cuña Bóveda,  Voceiro do G.P. de En Marea. 

 Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 20/04/2018 13:54:51 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 20/04/2018 13:54:58 

 

Luis Villares Naveira na data 20/04/2018 13:55:09 
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4.3 30032(10/PNP-002210)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fernández Prado, Martín e 8 máis

Sobre o requirimento polo Goberno galego aos concellos de

Ferrol e Pontevedra da realización dos trámites necesarios

para a posta en marcha, o máis axiña posible, do servizo de

transporte urbano

Publicación da iniciativa, 299, 03.05.2018
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Á Mesa do Parlamento 

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

dos deputados e deputadas, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, 

Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, María Julia Rodríguez Barreira, 

Gonzalo Trénor López, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Miguel Tellado Filgueira 

e Diego Calvo Pouso, 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 en Pleno. 

Exposición de motivos 

Nos últimos anos desde o Goberno galego vense apostando con forza por iniciativas 

encamiñadas a facilitar e facer máis doados e económicos os desprazamentos cotiás 

dos galegos.  

Destaca a posta en marcha do Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, un plan 

social que actualmente está en funcionamento nas áreas metropolitanas da Coruña, 

Ferrol, Santiago, Lugo e Vigo e do que xa forman parte 65 concellos que aglutinan máis 

da metade da poboación de Galicia. E un plan que a Xunta traballa por expandir a 

aquelas áreas nas que aínda non está implantado, como é o caso de Pontevedra e de 

Ourense. 

Hai unhas semanas o Consello da Xunta autorizaba as prórrogas do Plan de 

Transporte Metropolitano para o vindeiro ano, 2019, garantindo así a continuidade 

deste plan social que lle permite aos usuarios descontos no billete de ata o 70%. 

Un plan co que a Xunta paga o 80% dos descontos que se aplican nos billetes 

interurbanos e tamén financia os transbordos co autobús urbano, que son gratuítos 

para os usuarios; e no que os concellos achegan o 20% restante da bonificación nas 
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viaxes interurbanas. Este plan suponlle aos usuarios frecuentes uns aforros medios de 

600 euros ao ano. 

Ademais, en agosto de 2016, o Goberno galego lanzaba unha nova medida no marco 

do Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, neste caso, dirixida aos máis novos 

das familias: a Tarxeta Xente Nova que, na práctica supón a implantación da 

gratuidade do transporte metropolitano interurbano para os menores de 19 anos.  

Estamos a falar, polo tanto, de importantes aforros para os usuarios. Como se ten dito, 

aforros medios de 600 euros ao ano para os usuarios frecuentes, que mesmo poden 

chegar aos 900 euros en caso de que tamén empreguen o bus urbano. 

Nesta liña, cómpre lembrar que dos concellos que teñen a obriga de prestar o servizo 

de transporte urbano, a data de hoxe, hai dous que non cumpren con este requisito:  o 

Concello de Ferrol, adherido ao Plan de Transporte Metropolitano, que non conta con 

transporte urbano, polo que este servizo se está a prestar na actualidade con liñas 

interurbanas de titularidade da Xunta; e o Concello de Pontevedra, que tampouco ten 

servizo de transporte urbano.  

 

 

Na súa aposta por favorecer os desprazamentos habituais dos cidadáns e promover o 

uso do transporte público, sabemos tamén que a Xunta xa está a traballar na 2ª fase do 

Plan de transporte público de Galicia de cara a 2019, data de caducidade das actuais 

concesións de transporte por estrada.  

Por iso consideramos que este é o momento máis acaído para que aqueles concellos 

que teñen a obriga de dispoñer de transporte urbano implanten este servizo nos seus 
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concellos. Sería importante para ofrecer mellores solucións aos cidadáns e favorecer 

os seus desprazamentos cara aos principais servizos e centros de equipamento, 

principalmente cara aos centros sanitarios e hospitalarios. E sería importante tamén ter 

as previsións sobre o desenvolvemento destes servizos por parte dos concellos de cara 

a esa reordenación e planificación do mapa de transportes que está a desenvolver o 

Goberno galego.  

E por isto, que o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de 

lei en Pleno:  

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a requirir daqueles concellos que 

teñen o deber de dispoñer de servizo de transporte urbano e que non o teñen aínda 

implantado -isto é os Concellos de Ferrol e de Pontevedra- que realicen cantos trámites 

sexan necesarios para a posta en marcha, á maior brevidade posible, do transporte 

urbano ao que están obrigados, ao obxecto de ofrecer máis e mellores servizos aos 

cidadáns, nomeadamente cara aos centros hospitalarios, e lograr así unha maior 

coordinación coa planificación do transporte que está a levar a cabo a Xunta”.  

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2018 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 25/04/2018 19:02:28 

 
Martín Fernández Prado na data 25/04/2018 19:02:37 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 25/04/2018 19:02:48 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 25/04/2018 19:02:54 

 
Marta Novoa Iglesias na data 25/04/2018 19:03:08 
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María Julia Rodriguez Barreira na data 25/04/2018 19:03:15 

 
Gonzalo Trenor López na data 25/04/2018 19:03:23 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 25/04/2018 19:03:31 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 25/04/2018 19:03:41 

 
Diego Calvo Pouso na data 25/04/2018 19:03:48 
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4.4 33233(10/PNP-002513)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis e 3 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para protexer as vítimas de violencia de xénero, menores e

testemuñas nas dependencias xudiciais

Publicación da iniciativa, 338, 19.07.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentario de EN MAREA, a través dos seus deputados Luís 

Villares Naveira e Francisco Casal Vidal e das súas deputadas Paula Vázquez 

Verao e Carmen Santos Queiruga, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Unha das principais angustias das mulleres nos procedementos instados por 

violencia de xénero é non cruzarse cos seus agresores, especialmente nos 

corredores dos xulgados nos actos da vistas, no mesmo acto de declarar para non 

ser intimidadas visualmente. 

As/ os menores vítimas e testemuñas do proceso de violencia tamén son obxecto 

dos ataques en moitas ocasións.  

Os xulgados de violencia  convertéronse no foco de incidentes entre as partes, 

onde os agresores e os seus familiares e amigos exercen ou tratan de exercer  

máis violencia contra as denunciantes, o cal obriga a reforzar a vixilancia 

policial.  

Esta medida de reforzamento policial non impide a  intimidación e a inquedanza  

das mulleres dos menores nos momentos das vistas, e o temor de atoparse. Fan 

falta instalacións que permitan o acceso  de xeito gradual, dependencias nas que 

agardar cuns servizos mínimos, e que impidan que denunciantes e denunciados 

se crucen, así como salas específicas para as testemuñas. Instalacións 

actualmente existentes, como a dos Xulgados de Vigo, están expostas a estas 

situacións, que non poden agardar pola apertura de novos edificios xudiciais, pois 
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entre tanto as mulleres vítimas destas violencias sofren día a día este sufrimento 

adicional, e para elas a reforma chegará tarde. Precisan unha actuación urxente. 

É necesario reformar o deseño das instalacións xudiciais para habilitar salas 

específicas para os denunciados. 

Por todo o exposto, este Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento insta a Xunta de Galicia a: 

1.- Reformar as instalacións xudiciais existentes no noso País, para que estas 

conten con dependencias separadas para que denunciantes e menores, 

denunciados e familiares non se crucen. 

2.- Facilitar a comparecencia por videoconferencia desde salas anexas  no caso 

das denunciantes. 

3.- Habilitar dependencias de agarda para menores nas instalacións, apropiadas á 

súa propia condición de menores. 

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2018. 

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Francisco Casal Vidal 

Paula Vázquez Verao 

Carmen Santos Queiruga 

Deputados, deputadas e Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Villares Naveira na data 06/07/2018 13:14:53 
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4.5 34769(10/PNP-002615)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela

Sobre as actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia

pra mellorar a atención primaria no Servizo Galego de Saúde

Publicación da iniciativa, 349, 31.08.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu 

deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Noela Blanco 

Rodríguez, 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 Pleno. 

 

 

Exposición de motivos 

 

A concepción da atención primaria como porta de entrada do sistema 

sanitario supón, máis alá dun termo amplamente mencionado, unha 

concepción do sistema non focalizado na atención hospitalaria e que permita 

estender e descentralizar o contacto das persoas coa sanidade, de forma que 

se achegue máis ao territorio e, por tanto, estea máis próxima. 

 

Unha atención primaria fortalecida supón unha maior capacidade de 

funcionamento da rede de hospitais, que ven menos saturadas as súas propias 

dinámicas de funcionamento, dende a redución de entradas en urxencias ata a 

optimización de tempos e de diminución de listas de espera. 

 

O envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade supoñen un dos 

problemas esenciais que ten que afrontar o sistema público de saúde. No caso 

de Galicia, estas cuestións aumentan a súa relevancia debido ás propias 

condicións demográficas en termos de idade, e condicionadas tamén pola 

dispersión da poboación e as dificultades de infraestruturas e redes de 

comunicación na Galicia rural. O fortalecemento da atención primaria nestes 

casos supón unha necesidade maior e case imperativa para poder achegar os 

servicios sanitarios á poboación, tanto en termos de infraestruturas como de 

persoal. 

 

Dende a chegada ao goberno de Núñez Feijoo en 2009 o sistema público de 

saúde soamente ten contratado de maneira estable a, aproximadamente, un 

15% dos facultativos de atención primaria que se forman en Galicia, segundo 

os datos do propio goberno. Unha cifra tan baixa resulta a todas luces 

insuficiente para cubrir as necesidades dun sistema que precisa unha 

dispersión notoria e unha forte implantación no territorio, para paliar os 

problemas demográficos antes sinalados. Unha maior contratación suporía a 

posibilidade de non ter que concentrar servicios, afastando a atención dos e 

das cidadáns. A vontade recortadora do Goberno da Xunta de Galicia 
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prexudica claramente a calidade asistencial do sistema, ao deixar con 

capacidade mínima, ou por debaixo dela, a moitos centros que non teñen 

persoal suficiente, que deben de deixar centros desatendidos porque os 

profesionais teñen que saír a cubrir urxencias ou por saturación dos 

existentes a causa dunha errática planificación. 

 

A construción de novos centros de saúde, ou a reforma dalgúns xa existentes, 

supón outro dos grandes déficits da atención primaria na sanidade pública 

galega. Os orzamentos de 2016, 2017 e 2018, por citar exemplos recentes, 

coinciden nos compromisos de varios centros de saúde, recollendo os 

mesmos sucesivamente ano tras ano, ignorando responsabilidade algunha 

polo anuncio e compromiso de infraestruturas que logo nunca se inician. O 

Plan de Mellora da Atención Primaria, iniciado na lexislatura 2005-2009, 

supuxo unha base estratéxica que non foi continuada polos gobernos de 

Núñez Feijóo, que non amosaron un proxecto real para o fortalecemento da 

atención primaria. 

 

 

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

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

 

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Realizar un plan de contratación de profesionais de atención primaria que 

permita ampliar o volume de persoal e así evitar o peche de centros e a 

concentración de servizos, así como cubrir con garantías as baixas e 

vacacións sen que iso supoña unha saturación do sistema e unha perda de 

calidade asistencial. 

 

2. Establecer un programa de reforma de centros de saúde e construción de 

novos, que permita ampliar e mellorar a rede de centros, en base a un 

informe de necesidades tendo en conta tanto o tamaño e tipo da poboación a 

atender como criterios estratéxicos de afixación demográfica. 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de agosto de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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4.6 35217(10/PNP-002628)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre o incremento polo Goberno galego da contía destinada de

xeito específico á prevención, tratamento e loita contra a

violencia machista ata chegar, cando menos, ao 1% do total no

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma

de Galicia para o ano 2019

Publicación da iniciativa, 352, 05.09.2018
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará 

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

Proposición non de lei para debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No que vai de 2018 foron asasinadas no noso país tres mulleres e coñecéronse 

múltiples agresións machistas que saltaron aos medios, como por exemplo a agresión 

sexual do Armandiña Rock que tivo unha forte resposta tamén a pé de rúa. Co paso dos 

anos, grazas á loita de moitas persoas a prol da erradicación da violencia machista 

avanzamos colectivamente como sociedade na súa visibilización, un camiño en que tivo 

e ten un papel fundamental o traballo mobilizador, crítico e esixente de diferentes 

movementos de mulleres na Galiza e no mundo. Un traballo de visibilización, denuncia 

e redución que sendo importantísimo, dista aínda de ser colectivo e prioritario para toda 

a sociedade e para todas as axendas políticas.  

A diagnose e abordaxe da vixencia estrutural das violencias machistas contra as 

mulleres debe comprometer ás institucións a destinar maiores recursos económicos, 

humanos e materiais para tal fin. Transformar a sociedade reducindo a fortaleza do 

patriarcado e superar todas as manifestacións de desigualdade e violencia que sofren as 

mulleres debe ser un obxectivo político de primeira orde. 

A necesidade de incrementar e mellorar a loita contra as violencias machistas é 

unha obriga para toda a sociedade e, de forma particular, para todas as administracións. 
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Entre as ferramentas das que nos temos dotado desde Galiza salienta a Lei 11/2007, do 

27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Se 

ben o paso de máis dunha década debe facernos reflexionar sobre aqueles aspectos que 

deben ser mellorados, obriga adoptada polo Parlamento Galego nos traballos para o 

Pacto Galego contra a violencia machista, tamén o é que debemos ter vixilancia sobre o 

cumprimento dos aspectos que recolle. Nese sentido, é fundamental pisar o acelerador 

do compromiso económico e orzamentaro.  

 

Por estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para debate en Pleno: 

“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a incrementar a contía 

destinada de forma específica á prevención, tratamento e loita contra a violencia 

machista nos vindeiros Orzamentos até chegar cando menos ao 1% do total.” 

 

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 28/08/2018 13:28:58 

 

María Montserrat Prado Cores na data 28/08/2018 13:29:04 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/08/2018 13:29:05 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/08/2018 13:29:06 

 

Olalla Rodil Fernández na data 28/08/2018 13:29:08 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 28/08/2018 13:29:09 
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4.7 39495(10/PNP-002940)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

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

relación coa solicitude de aprobación da modificación puntual

do Plan urbanístico do Concello de Mos para executar un

proxecto deportivo e comercial nas parroquias de Tameiga e

Pereiras

Publicación da iniciativa, 380, 06.11.2018
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, 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 Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. O Celta de Vigo, por medio do seu presidente, anunciou o pasado ano 2017 o 

Proxecto para a construción dunha cidade deportiva e dun macrocentro comercial en 

Mos, nas parroquias de Pereiras e Tameiga. Trátase dunha actuación que prevé un 

ámbito de actuación de 864.000 metros cadrados situados en terreos cualificados como 

solo rústico protexido, polo que o Concello de Mos iniciou a tramitación dunha 

modificación puntual do PXOM para cambiar a súa cualificación a usos terciarios e 

dotacionais.  

Todo o proceso de anuncio e tramitación deste Proxecto cheira a cacicada e 

cambalache, xa que primeiro faise o anuncio público, nun acto no que estaban o 

presidente da Xunta e a Alcaldesa de Mos, asínase un convenio entre o Celta e o 

Concello, e logo fórzanse os cambios legais necesarios e os informes favorábeis para 

facelo realidade. 

A este respecto cómpre ter en conta que a modificación precisa de Avaliación 

Ambiental Estratéxica e diversos informes sectoriais favorábeis: ambiental, sanidade, 

medio rural, patrimonio… Do que se coñece ate o momento parece deducirse que hai 
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unha intención previa de que estes informes sexan positivos, isto é ao menos o que se 

deriva do apoio ao Proxecto por parte da alcaldesa de Mos e do presidente da Xunta. 

Cómpre ter en conta que aproximadamente a metade espazo corresponde a 

terreos de protección forestal (monte comunal de Tameiga e Pereiras), polo que se 

pretende impoñer unha modificación do uso para destinalos a usos comerciais 

lucrativos, declarando a actuación de utilidade pública para que a administración poida 

realizar as expropiacións e logo “vendelos” a unha empresa privada. 

Por se isto non abondase e para mellor garantir a cacicada, o goberno galego ven 

de introducir na lei de acompañamento unha modificación da lei do solo mediante un 

novo artigo, 117 bis, que está pensado para facilitar o proxecto promovido polo Celta en 

Mos, como se pode ver no seguinte parágrafo:  poderá atribuírse a condición de 

beneficiario da expropiación a persoas naturais ou xurídicas, para que adquiran a 

propiedade de todos os bens e dereitos incluídos no ámbito de actuación, aboando o 

seu xusto prezo, e executen as obras de urbanización. 

Velaquí o texto completo do artigo: 

“Artigo 117 bis. Modalidades de execución das actuacións no sistema de 

expropiación 

1. A administración expropiante poderá utilizar, para o desenvolvemento da 

actividade de execución das actuacións no sistema de expropiación, todas as 

modalidades de xestión directa e indirecta admitidas pola lexislación de réxime 

xurídico, de contratación das Administracións Públicas, de réxime local e de 

ordenación territorial e urbanística. 
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2. Será aplicable a lexislación de contratos do sector público cando a 

modalidade de xestión do sistema de expropiación elixida supoña a adxudicación de 

contratos de obras ou de concesión regulados na indicada lexislación. 

3. Así mesmo, de acordo cos principios de transparencia, publicidade e 

concorrencia, poderá atribuírse a condición de beneficiario da expropiación a persoas 

naturais ou xurídicas, para que adquiran a propiedade de todos os bens e dereitos 

incluídos no ámbito de actuación, aboando o seu xusto prezo, e executen as obras de 

urbanización. 

Nos concursos públicos que a tal efecto se convoquen poderán presentar ofertas 

calesquera persoas físicas ou xurídicas, interesadas en asumir a xestión da actuación, 

incluídos os propietarios que formen parte do correspondente ámbito. A tales efectos, 

estes deberán ben constituír unha entidade urbanística de xestión, que terá natureza 

administrativa e duración limitada á da actuación, ou ben constituír unha sociedade 

mercantil ao efecto. 

Os concursos públicos poderán ser convocados unha vez que se aprobe 

definitivamente o planeamento que conteña a ordenación detallada. A convocatoria 

deberá publicarse como mínimo no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del 

Estado. 

As bases do concurso determinarán os criterios aplicables para a súa 

adxudicación, debendo terse en conta, en particular, aqueles que produzan un maior 

beneficio para a colectividade no seu conxunto e favorezan a atracción do investimento 

e creación de emprego. 

As bases do concurso público fixarán os dereitos e as obrigas do beneficiario da 

expropiación, que actuará ao seu risco e ventura, e que comprenderán en todo caso os 
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deberes de executar a urbanización e efectuar as cesións obrigatorias establecidas 

nesta lei.” 

2. Por outra parte, o Proxecto vai ter un forte impacto negativo no monte, nas 

augas e na contorna tanto pola construción dos equipamentos deportivos e comerciais 

como pola construción dos accesos desde a autovía A55. 

Ademais, o Proxecto de macrocentro comercial vai ter un impacto moi negativo 

no tecido comercial tradicional de Mos e da contorna: este macrocentro non está 

xustificado desde o punto de vista socioeconómico nin ten ningunha utilidade pública, 

só ten interese e utilidade como negocio privado e como fonte de financiamento da 

cidade deportiva. Ou dito doutro xeito, a cidade deportiva é unha escusa para instalar en 

terreos de protección forestal unha grande superficie comercial da que van ser 

beneficiarios os grandes grupos internacionais que se dedican a este tipo de negocios 

especulativos. A Xunta e o Concello están apoiando e facilitando un enorme pelotazo 

urbanístico, poñendo os intereses de grandes especulares por riba do interese público, 

do interese do comercio local, da veciñanza da contorna e dos usos tradicionais 

ambientais, sociais e produtivos do monte.  

Ademais, o Proxecto conta con un forte rexeitamento por parte da veciñanza, 

tanto no caso da comunidade de montes de Tameiga como das comunidades de augas. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o debate en Pleno: 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a: 

1. Rexeitar a aprobación da modificación do Plan Xeral de Ordenación de Mos 

para evitar a desfeita social, ambiental e económica que provocaría o Proxecto de 
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macrocentro comercial promovido polo Celta de Vigo nas parroquias de Tameiga e 

Pereiras e porque non está xustificada a declaración de interese público. 

2. Retirar a proposta de modificación da Lei do solo (artigo 117 bis) incluída na 

Lei de acompañamento dos orzamentos de 2019. 

3. Declarar unha moratoria na autorización de macrocentros comerciais e 

aprobar un Plan sectorial de equipamentos comerciais e de promoción do comercio 

tradicional.” 

 

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 31/10/2018 11:02:33 
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia

García Míguez, María Ángeles e 13 máis

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao

Goberno central en materia de violencia de xénero.

(Procedemento de urxencia)

Publicación da iniciativa, 380, 06.11.2018
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Á Mesa do Parlamento  

 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
das deputadas e deputados Maria Ángeles García Míguez, Paula Prado del Río, 

Alberto Pazos Couñago, Teresa Egerique Mosquera, Encarnación Amigo Díaz, 

Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Carlos Gómez Salgado, 

Marta Novoa Iglesias, César Fernández Gil, Jacobo Moreiras Ferro, Isabel Novo 

Fariña, Antonio Mouriño Villar, Julia Rodríguez Barreira e Raquel Arias Rodríguez 

ao abeiro do disposto nos artigos 98, 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, 
presenta ante esa Mesa, a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate pleno 

polo trámite de urxencia. 
 

Xustificación da Urxencia:  

 

A urxencia ven motivada pola proximidade da data do 25 de novembro día 
Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, para que o Parlamento de 
Galicia se manifeste coincidindo coa cercanía desta data. 
  

Exposición de motivos: 

 

O  Pleno  do  Congreso dous  Deputados  aprobou  por  unanimidade,  na  súa sesión  
do  día 15 de  novembro de 2016, unha Proposición  non de  Lei  pola que se instaba  
ao  Goberno a promovela subscrición  dun Pacto de Estado en materia de Violencia de  
Xénero polo  Goberno da Nación,  as Comunidades Autónomas e  Cidades  con 
Estatuto de Autonomía e a Federación Española de Municipios e Provincias. 
 
A Proposición non de Lei establecía a creación, no seo da Comisión de Igualdade do 
Congreso, dunha  Subcomisión que tivese como obxectivo elaborar un informe co fin 
de identificar e analizar os problemas que impiden avanzar na erradicación das 
diferentes formas de violencia de xénero.  
 
Pola súa banda, a Comisión de Igualdade do Senado decidiu, o 21 de decembro de 
2016, a creación dun relatorio que estudase e avaliase, en materia de Violencia de 
Xénero, os aspectos de prevención, protección e reparación das vítimas, analizase a 
estratexia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra a Violencia de 
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Xénero e examinase a Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de 
Protección Integral contra a Violencia de Xénero.  
 
 
A sexta Conferencia de Presidentes, reunida o 17 de xaneiro de 2017, adoptou o 
acordo de convocar a Comisión Xeral das CCAA do Senado para debater as achegas 
das Comunidades Autónomas ao Pacto de Estado.  
 
En cumprimento deste Acordo, o 9 de marzo de 2017 celebrouse, no seo da Comisión 
Xeral das Comunidades Autónomas do Senado, un debate onde, entre outros 
organismos, participaron representantes das diferentes Comunidades Autónomas. 
 
O Pleno do Senado, na súa sesión celebrada o día 5 de abril de 2017, aprobou a 
moción da Comisión Xeral das Comunidades Autónomas, mediante a cal o Senado se 
mostrou favorable a alcanzar un Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, e 
formulou unha serie de propostas para que fosen incorporadas ao mencionado Pacto. 
Estas propostas trasladáronse á  Subcomisión do Congreso e ao Relatorio do Senado. 
 
O 13 de setembro de 2017 o Pleno do Senado aprobou, por unanimidade, o Informe do 
Relatorio de Estudo para a elaboración de estratexias contra a violencia de xénero. 
 
Pola súa banda, o Congreso, na súa sesión plenaria do 28 de setembro de 2017, 
aprobou sen ningún voto en contra o Informe da  Subcomisión para un Pacto de Estado 
en materia de Violencia de Xénero. 
 
Os dous textos, como indicaba a Proposición Non de Lei, remitíronse ao Goberno para 
que os sometese a acordo cos representantes de Comunidades Autónomas, concellos, 
partidos políticos, Administración de Xustiza, organizacións sindicais e empresariais e 
asociacións civís. 
 
 
O compromiso económico global destinado a desenvolver este Pacto supón un 
Incremento de mil millóns de euros durante o próximos cinco anos desagregados da 
seguinte forma: 100 millóns de euros adicionais destinados ás Entidades locais, 500 
millóns de euros adicionais destinados ás Comunidades Autónomas e outros 400 
millóns de euros adicionais destinados a competencias estatais contra a Violencia de 
Xénero dentro dos Orzamentos Xerais do Estado. 

94



 

 

 
No BOE do 4 de agosto de 2018 publicábase a Resolución do 3 de agosto de 2018, da 
Secretaría de Estado de Igualdade, pola que se publica o Acordo do Consello de 
Ministros do 3 de agosto de 2018, polo que se formalizan os criterios de distribución e a 
distribución resultante para o exercicio 2018 do crédito de 100.000.000 euros para o 
desenvolvemento polas Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de 
Autonomía do Pacto de Estado contra a violencia de xénero. 
 
No Real Decreto-lei 9/2018, do 3 de agosto, de medidas urxentes para o 
desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero publicado no BOE o 
4 de agosto de 2018, na súa Disposición final terceira recóllese a distribución dos 
fondos destinados ao cumprimento do Pacto de Estado en materia de violencia de 
xénero, asignados aos concellos para programas dirixidos á erradicación da violencia 
de xénero 
 
Por todo o anterior, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, presenta a  seguinte 
Proposición  non de  Lei en Pleno polo trámite de  urxencia: 
 
“O Parlamento de Galicia insta  á Xunta de Galicia a que se  dirixa  ao   Goberno  do 
Estado para solicitarlle: 
 
1.Levar a cabo as reformas lexislativas aprobadas e recollidas no Pacto de Estado 
contra a Violencia de Xénero antes de que finalice o ano. 
 
2.Concretar a forma e o prazo sobre a formalización da distribución dos créditos 
correspondentes ao Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero tanto ás CCAA 
como ás entidades locais. 
 
3.Reactivar os seis Grupos de Traballo creados no seo da Comisión Técnica de 
Igualdade celebrada o 30 de novembro de 2017 con obxecto de coordinar as accións 
para desenvolver para a implementación das medidas prioritarias no ano 2018, 
coordinados pola Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero”. 
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Santiago de Compostela, 5 de  novembro de 2.018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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Teresa Egerique Mosquera na data 05/11/2018 18:15:49 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 05/11/2018 18:16:06 

 
César Manuel Fernández Gil na data 05/11/2018 18:16:13 

 
Marta Rodriguez Arias na data 05/11/2018 18:16:25 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 05/11/2018 18:17:15 

 
Carlos Gómez Salgado na data 05/11/2018 18:17:33 

 
Marta Novoa Iglesias na data 05/11/2018 18:17:49 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 05/11/2018 18:18:09 
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María Julia Rodriguez Barreira na data 05/11/2018 18:19:03 
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5.1 27682(10/INT-000892)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre a política do Goberno galego en relación coa dotación

de medios humanos e materiais dos servizos de urxencias dos

centros hospitalarios

Publicación da iniciativa, 280, 21.03.2018

99



 
 

 

 

    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea,  ao abeiro 

do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

INTERPELACIÓN. 

 

O persoal sanitario e non sanitario das urxencias do CHUS, leva xa moito tempo 

denunciando a situación total de descontrol e abandono na que se atopan estas 

urxencias.  

Denuncian a falta de medios, tanto de persoal como de material, que provoca  

situacións de moitas tensión entre o persoal das urxencias que ve como ante a 

desidia da dirección do hospital, empeora a calidade asistencial repercutindo non 

só nas doentes e nos doentes, se non tamén nas condicións laborais e carga de 

traballo do propio persoal. 

As ratios de pacientes que teñen son superiores ás que poden levar, pero esa 

circunstancia non impide que teñan as ratios de persoal máis baixas que hospitais 

cos que se poidan comparar como o CHUAC ou o CHUVI, que xa de por si, 

atópanse tamén bastante saturados e faltos de persoal.  

En canto ao material, denuncia que están a traballar con aparatos de fai 20 anos, 

que dado o uso continuo ao que se someten en urxencias, atópanse nunhas 

condicións lamentables, que no mellor dos casos intentan ser solucionadas con 

reparacións e pezas de recambio, que nin de lonxe supoñen unha solución ao 

problema, pois volven a avariarse cada pouco tempo.  

Pese ás reunión mantidas coa dirección e a xerencia, na que foron trasladadas as 

demandas mínimas  que xa non podían adiarse máis, sendo recoñecido pola 

propia dirección a mala situación, as cuestións comprometidas seguen sen levarse 
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a cabo pese a existir partidas habilitadas para tal fin, segundo a información dada 

pola propia xerencia en maio do ano pasado, en relación a actualización do 

servizo de raios.  

Esta situación de falta de inversión nas urxencias, resulta totalmente inadmisible 

tanto polo empeoramento da calidade asistencial da sanidade pública como das 

condicións laborais do persoal, sobre todo tendo en conta que a dirección e a 

xerencia son plenamente coñecedoras da situación denunciada. 

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

INTEPRELACIÓN:  

- Cando ten pensando o Goberno dotar dos medios materiais e humanos 

suficientes o servizo de urxencias do CHUS? 

- Considera o Goberno que é normal ter ao persoal dun servizo de urxencias 

traballado cunha ratio de pacientes máis elevada da que poden soportar?  

- Considera o Goberno normal non actualizar os equipos de electromedicina 

a pesar dos constantes fallos que están a dar? 

- Cal é o motivo de non atender as demandas presentadas polas 

traballadoras e traballadores do centro?  

- Non cree o Goberno que a saturación das urxencias nos hospitais vén dada 

pola falta de medios necesarios? 

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2018 

Asdo.: Eva Solla Fernández,    

   Deputada do G.P. de En Marea.   
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Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 12/03/2018 10:45:20 
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5.2 36087(10/INT-001202)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto en

Galicia da suba constante do prezo da electricidade

Publicación da iniciativa, 354, 12.09.2018
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández 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 Interpelación. 

 

O sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, polo que representa no 

seu Produto Interior Bruto e por ser un factor relevante para a produción industrial. 

Máis aínda, nun contexto social preocupante de aumento da pobreza, o acceso á enerxía, 

particularmente á eléctrica, é unha necesidade de primeira orde que está a ser impedida 

polo seu alto custo.  

A pesar desa importancia, Galiza apenas contou con capacidade para deseñar e 

aplicar unha estratexia enerxética propia, orientada a un aproveitamento endóxeno dos 

seus recursos enerxéticos. Ao longo de anos, por decisións políticas, Galiza foise 

especializando na xeración de electricidade. Dese xeito, desempeñou un papel de centro 

subministrador de enerxía eléctrica para o resto do Estado español, con base no seu 

potencial hidroeléctrico. Tamén no carbón, acrecentado posteriormente o 

desenvolvemento do aproveitamento eólico e biomasa, e tamén coa construción de dous 

ciclos combinados de gas natural.  

A potencia instalada fan de Galiza unha exportadora neta de electricidade. 

Porén, e a pesar de que a xeración eléctrica leva aparellados uns moi importantes custos 

sociais e medioambientais, Galiza non tirou proveito desta actividade económica. Ao 

contrario, ao estar sometida a un marco regulatorio e tarifario común en todo o Estado 

español, ás decisións adoptadas polas empresas eléctricas que actúan en réxime de 
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oligopolio a través dos seus centros de decisión afastados de Galiza, nunca recibiu 

vantaxes do aproveitamento dos seus recursos, mesmo sofre en amplas zonas do país 

unha deficiente calidade da subministración eléctrica.  

Máis aínda, por riba de non beneficiármonos do papel produtor, as e os galegos 

soportarán as consecuencias dos suplementos autonómicos no incremento das súas 

facturas, feito que demostra a falsidade sostida por todas as forzas estatais de que no 

Estado existe unha única factura. A tal esperpento sumase o récord histórico de prezo da 

electricidade no ano 2018.  

No caso de Galiza, existen sobradas razóns para nos dotarmos dunha tarifa 

eléctrica propia que evite as dificultades as persoas con menor capacidade económica, 

contribúa á competencia empresarial e actúe de freo da desindustrialización. Galiza 

debe demandar unha tarifa máis baixa (unha redución nas peaxes do 30%), para que 

realmente exista un beneficio económico para o propio país, para favorecer o consumo 

doméstico dunha poboación que ten as pensións e os salarios entre os máis baixos do 

Estado español e posibilitar o seu desenvolvemento económico e industrial. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación: 

-Canto máis ten que subir o prezo do recibo da luz en Galiza para que o goberno 

galego asuma a necesidade dunha tarifa eléctrica galega que teña en conta a nosa 

condición de produtores?  

-Segue a soster o goberno galego que hai unha factura única no Estado español? 

-Como avalía o impacto da suba constante da electricidade nas economías 

domésticas galegas?  
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-Como avalía o impacto da suba constante da electricidade na pequena e 

mediana empresa galegas?  

-Como avalía o impacto da suba constante da electricidade nas grande industria? 

 

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2018 13:44:06 

 

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2018 13:44:11 

 

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2018 13:44:12 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2018 13:44:14 
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Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2018 13:44:15 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2018 13:44:16 
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5.3 38227(10/INT-001266)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis

Sobre a política do Goberno galego en relación cos proxectos

de instalacións de xestión e tratamento de residuos

Publicación da iniciativa, 368, 10.10.2018
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Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Xoaquín Fernández Leiceaga, Luís Manuel Álvarez 

Martínez e María Luisa Pierres López, deputadas e deputados pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

interpelación. 

 

En decembro de 2017, no Concello de Teo tivo entrada unha solicitude de 

compatibilidade urbanística solicitada polo Grupo Toysal para o proxecto básico 

e estudo de impacto ambiental dunha planta de xestión de residuos na antiga 

canteira de Casalonga. O obxecto do proxecto é o tratamento e reciclado de 

90.000 toneladas de residuos para producir, basicamente, biogás. As conclusións 

deste proxecto son moi pouco garantistas, pois di que a instalación englobará 

“diversas tecnoloxías punteiras no pretratamento, dixestión ou concentración de 

residuos orgánicos” e que é imposible establecer un plan de restauración 

detallado.  

  

Os veciños están preocupados e teñen constituído unha plataforma de afectados 

chamada “Casalonga limpa de Residuos”, polo que é o Goberno quen debe ser 

transparente e dar explicacións. A Xunta de Galicia é a administración 

competente para tramitar a autorización ambiental integrada deste tipo de 

actividades. Os veciños e veciñas teñen o apoio do seu Concello que acordou, por 

unanimidade, o rexeitamento deste tipo de instalacións en solo rústico e, hai 

escasamente unha semana, emitiu un informe denegando a compatibilidade 

urbanística do proxecto. 

 

O problema está en que isto non ocorre só no Concello de Teo, tamén está a pasar 

noutros lugares de Galicia onde se proxectan instalacións de xestión e tratamento 

de residuos en solo rústico e/ou en solos preto de zonas residenciais. O Grupo 

Parlamentario Socialista entende que cómpre mudar esta realidade, modificando a 

Lei do Solo de Galicia de 2016 e o propio Plan de xestión de residuos industriais 

de Galicia 2016-2022. 
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Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

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

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Ten coñecemento o Goberno galego dos problemas que existen cando se 

proxectan instalacións de xestión e tratamento de residuos en solo rústico 

e/ou en solos preto de zonas residenciais? 

2. Vai modificar o Goberno o apartado 9.1.3.A (Criterios de Emprazamento, 

Xerais) Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2016-2022, coa 

fin de que isto non sega a ocorrer? 

 

Pazo do Parlamento, 3 de outubro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Xoaquín Fernández Leiceaga 

  Luís Manuel Álvarez Martínez 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/10/2018 14:32:56 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/10/2018 14:33:01 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/10/2018 14:33:07 

 
María Luisa Pierres López na data 04/10/2018 14:33:14 
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5.4 38579(10/INT-001276)

Grupo Parlamentario de En Marea

Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca

Sobre a política do Goberno galego en relación coas

condicións laborais das mulleres que traballan limpando

pisos, hoteis e apartamentos

Publicación da iniciativa, 371, 16.10.2018
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Quinteiro Araújo e Luca Chao Pérez, deputadas do Grupo Parlamentar 

de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Interpelación. 

 

Un modelo de país caracterizado pola dependencia económica do turismo ten 

consecuencias negativas importantes para o emprego, debido á profunda 

estacionalidade e temporalidade que existen en dito sector. 

En Galicia entre 2.500 e 3.000 mulleres traballan limpando hoteis, pensións ou 

albergues. 

A situación destas camareiras de piso está marcada pola precariedade e, ademais, 

empeorou a raíz das últimas reformas laborais, xa que progresivamente se foron 

externalizando estes servizos e como consecuencia foron excluíndoas dos 

convenios colectivos. 

Recentemente aceptábase unha demanda histórica do colectivo, recoñecendo 

algunhas enfermidades profesionais propias, como por exemplo o síndrome do 

túnel carpiano, a bursite ou a epicondilite relacionadas cos movementos 

repetitivos que se dan nestes traballos. 

Pero aínda quedan moitas cuestións que solventar para rematar coa precariedade 

que existe nestes empregos. É necesario mellorar a prevención dos riscos laborais 

e elaborar plans específicos para tal fin. 
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Ademais, deben reducirse o número de habitacións que debe facer cada 

traballadora, xa que na actualidade viven ritmos infernais. E por suposto, o marco 

legal debe modificarse para evitar as externalizacións en servizos consolidados. 

E tamén deberíase avanzar na promoción dunha rebaixa da idade de xubilación 

para este sector, por razóns obvias. 

No DECRETO lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto 

refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 

materia de igualdade, no seu artigo 37, recóllese o seguinte: 

Artigo 37. Actuacións especiais en materia de riscos laborais sobre sectores 

laborais feminizados. 

A Consellería competente en materia de traballo impulsará a realización de 

actuacións especiais en materia de prevención de riscos laborais sobre sectores 

laborais feminizados mediante a elaboración de estudos epidemiolóxicos, accións 

de información e asesoramento técnico e accións de vixilancia e control, a través 

da Inspección de Traballo e Seguridade Social, sobre o cumprimento das normas 

de prevención. 

Por todo o anterior, presentase a seguinte Interpelación: 

1. Ten pensado a Xunta de Galicia tomar medidas para mellorar as condicións 

destas traballadoras?  

2. Que opinión ten o Goberno galego da situación na que se atopan as 

traballadoras de limpeza de pisos, hoteis e apartamentos? 
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3. Considera a Xunta de Galicia que promover un turismo que xera unhas 

indignas condicións laborais para as traballadoras e positivo para a economía de 

Galicia?  

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2018. 

 

  Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

   Luca Chao Pérez 

   Deputadas do G.P. de En Marea 

    

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 11/10/2018 13:13:16 

 

Luca Chao Pérez na data 11/10/2018 13:13:24 
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6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
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6.1 40153(10/POPX-000115)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa resposta

xudicial e institucional, incluída a da Xunta de Galicia, ao

asasinato de 45 mulleres na última década
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do 

Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015, 

formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

PREGUNTA AO PRESIDENTE: 

Considera que a resposta xudicial e institucional -incluída a da Xunta de 

Galiza- sería a mesma se en vez de asasinar a 45 mulleres na última década, 

foran 45 políticos ou xogadores de fútbol? 

 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 18:09:14 
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6.2 40154(10/POPX-000116)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María

Sobre a avaliación da política do Goberno galego en materia

de dotación de servizos e equipamentos sanitarios
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Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta ante esa 

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr. 

presidente da Xunta de Galicia. 

 

 Sr. presidente, como avalía a súa política de dotación de servizos e 

equipamentos sanitarios? 

 

 

Pazo do Parlamento, 12 de novembro de 2019 

 

 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/11/2018 13:59:02 
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6.3 40155(10/POPX-000117)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis

Sobre as políticas que vai levar a cabo o Goberno galego para

rematar cos condicionantes de xénero na desigualdade

económica e garantir os dereitos reprodutivos das mulleres
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente 

da Xunta de Galicia.  

 

Sr. Presidente, que políticas ten previsto realizar para rematar cos condicionantes 

de xénero na desigualdade económica e garantir os dereitos reprodutivos das 

mulleres? 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018. 

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Villares Naveira na data 12/11/2018 18:14:25 
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7. Preguntas orais
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7.1 40130(10/PUP-000202)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Pierres López, María Luisa e 4 máis

Sobre o tipo de actuacións ás que se van aplicar os máis de

oito millóns de euros correspondentes aos fondos recibidos do

Pacto de Estado cotra a Violencia de Xénero para políticas de

prevención de violencia de xénero no rural
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, María Dolores Toja Suárez, Patricia Vilán 

Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno 

polo trámite da urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén motivada pola proximidade da data do 25 de novembro, Día 

Internacional contra a Violencia de Xénero e a necesidade de coñecer as 

medidas que afrontará o Goberno autonómico para tal fin. 

 

Todos os días do ano deberían ser 25 de novembro, Día Internacional contra a 

Violencia de Xénero. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista quere manifestar o seu firme compromiso coas 

mulleres vítimas desta lacra social que debe ser erradicada. E para iso 

necesitamos o compromiso individual de todos a cidadanía, homes e mulleres, e o 

compromiso colectivo de toda a sociedade. Non un só día, senón todos os días do 

ano. A violencia machista nos interpela a todos e todas e a nosa obriga é 

combatela con todos os medios, empezando polas administracións, cada unha 

desde as súas competencias. 

 

Para o Grupo Parlamentario Socialista, garantir unha vida libre de violencia para 

as mulleres, as súas fillas e fillos, é  un obxectivo prioritario. Non seremos unha 

democracia plena mentres existan mulleres ameazadas e inseguras e mentres 

algunhas destas mulleres acaben asasinadas. 

 

A violencia de xénero non ten cabida na sociedade que queremos ser, nin na 

democracia que queremos consolidar. Eliminala das nosas vidas e protexer ás 

vítimas non é unha opción, é unha obriga. As mulleres teñen dereito a vivir en 

liberdade e a que as súas vidas non estean en perigo polo feito de ser mulleres. 

 

O combate contra a violencia machista e a atención ás vítimas non poderá 

avanzar se non se establecen mecanismos de coordinación entre as diferentes 

administracións con competencias na materia. Todas as institucións teñen que 

remar xuntas nese obxectivo, por enriba de formulacións políticas e estratexias. E 
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para que iso sexa posible, hai que dotar as administracións dos recursos 

económicos e do persoal especializado que se require. 

 

O Congreso e o Senado aprobaron fai un ano as medidas do Pacto de Estado 

contra a Violencia de Xénero cun amplo consenso entre todos os grupos. 

 

Desde xuño de 2018, España conta cun novo Goberno. Un goberno feminista 

comprometido coa igualdade  e empeñado en acabar coa violencia de xénero. Das 

palabras tense pasado ós feitos. Do inmobilismo á acción e se teñen posto en 

funcionamento moitas das medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de 

Xénero. 

 

Na reunión da Conferencia Sectorial de Igualdade celebrada o pasado 31 de 

xullo, á que tamén asistiron representantes da Federación Española de Municipios 

e Provincias (FEMP), acordaron por unanimidade os criterios para o reparto dos 

100 millóns de euros correspondentes ás comunidades e cidades Autónomas 

previstos no Pacto de Estado, e se distribuíu o fondo procedente da Delegación do 

Goberno contra a Violencia de Xénero de 9,5 millóns de euros. Do mesmo xeito, 

aprobáronse os criterios para o reparto dos 20 millóns de euros contemplados 

para os concellos. 

 

O 3 de agosto aprobouse un real decreto lei que xa foi validado por unanimidade 

no Congreso dos Deputados, que: 

 

 Devolve as competencias ós concellos na promoción da igualdade e a loita 

contra a violencia de xénero, e  establece o reparto dos 20 millóns de euros 

comprometidos no Pacto, que se dobrarán ata 40 millóns no vindeiro  ano. 

Os concellos son unha peza imprescindible nesta batalla, o primeiro 

recurso, e en ocasións o único, que teñen ó seu alcance as vítimas.  

 Modifica a Lei integral contra a violencia de xénero para mellorar a 

asistencia nos procesos xudiciais e facilitar o acceso ós recursos de 

asistencia, ó introducir que a acreditación de situacións de violencia poida 

realizarse a efectos administrativos mediante informe dos servicios sociais 

ou dos servicios de acollida. Deste xeito se facilita o acceso a dereitos 

laborais e prestacións da Seguridade Social. 

 Modifica o Código Civil para que os menores expostos á violencia de 

xénero só necesiten o permiso dun proxenitor para recibir atención 

psicolóxica. Un maltratador non pode ser un bo pai. 
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Por outro lado, se volveu a poñer en funcionamento o Observatorio de Saúde das 

Mulleres. Tamén se previron solucións habitacionais para mulleres vítimas de 

violencia de xénero dentro do Plan estatal de vivenda. E o vindeiro curso escolar 

contará con materias en valores e dereitos de igualdade. 

 

De igual modo, nestes momentos, estase a tramitar no Congreso dos Deputados a 

Proposición de lei do Grupo Parlamentario Socialista para reformar a Lei 

orgánica do poder xudicial, co obxectivo de formar ós xuíces e maxistrados en 

materia de igualdade, así como para aumentar o número de xulgados do penal 

especializados en violencia machista. 

 

Tamén recentemente, o Congreso dos Deputados ten admitido a trámite a 

Proposición de lei do Grupo Parlamentario Socialista para garantir a igualdade de 

trato e oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, para 

avanzar na igualdade efectiva no ámbito empresarial e laboral. 

 

Por outra banda, no avance dos orzamentos para 2019, o Goberno de España 

comprometeuse a financiar de xeito completo o Pacto de Estado contra a 

Violencia de Xénero.   

 

Polo que respecta á Xunta de Galicia, dende o Grupo Parlamentario Socialista 

vén solicitando retiradamente o aumento das partidas de igualdade. Este ano o 

incremento nas políticas de violencia de xénero, foi froito fundamentalmente da 

aportación de algo máis de 8 millóns por parte do Estado pola aprobación do 

Pacto de Estado da Violencia de Xénero, pero no relativo a aportación por fondos 

da propia Comunidade deixan constancia da falla de  intención  da 

Administración autonómica para sumar esforzos ao menos en igual proporción e 

atallar este grave problema que afecta directamente ás mulleres galegas.  

 

As medidas que se prevén poñer en práctica para o 2019, segundo a memoria 

orzamentaria presentada, responden en gran medida as recomendacións da propia 

Ponencia desenrolada na Comisión de Igualdade, sen embargo chama 

poderosamente a atención como se obvia absolutamente algún tipo de medida ou 

acción directa no rural galego. Máxime cando do reparto que fixo o Estado de 10 

millóns entre todas as comunidades autónomas en función da condición rural, 

Galicia é a Comunidade que recibe máis fondos, exactamente un 31,5 % do seu 

total, o que supón practicamente o 40 % do total de 8.027.342,48 €.   

 

O gasto deses fondos recibidos do Estado ten que xustificarse coa posta en 

práctica de calquera das medidas reflectidas no Pacto de Estado, polo que parece 
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que un 40 % das mesmas en coherencia cos criterios de adxudicación deberan ir 

destinadas especialmente á política de prevención da violencia de xénero no rural. 

Nin un só comentario na memoria de orzamentos ó respecto, nin un só. 

 

En definitiva, consenso, si, pero  compromiso político tamén. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

En que tipo de accións se aplicarán os fondos de máis de oito millóns de euros 

recibidos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero relativos ás políticas 

de prevención da violencia de xénero no rural? 

 

 

Pazo do Parlamento, 12 de novembro de 2018 

 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  María Dolores Toja Suárez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Luisa Pierres López na data 12/11/2018 16:48:54 

 

María Dolores Toja Suárez na data 12/11/2018 16:48:59 

 

Patricia Vilán Lorenzo na data 12/11/2018 16:49:06 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 12/11/2018 16:49:11 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 12/11/2018 16:49:13 
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7.2 40132(10/PUP-000203)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis e 13 máis

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para

garantir as reivindicacións dos traballadores da CRTVG que os

levan á folga no mes de novembro de 2018
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Antón Sanchez García, Carmen Santos Queiruga, 

Paula Vázquez Verao, Anxeles Cuña Bóveda, Flora Miranda Pena, Marcos 

Cal Ogando, Pancho Casal Vidal, Luca Chao Perez, Julia Torregrosa 

Sañudo, Paula Quinteiro Araujo, Davide Rodríguez Estévez, Eva Solla 

Fernández e Manuel Lago Peñas, deputadas e deputados pertencentes ao 

Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro disposto no artigo 155.5 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para a súa resposta 

oral en Pleno, con carácter urxente, relativa á convocatoria de folga na 

CRTVG. 

 

Xustificación da Urxencia. 

 

A representación legal dos traballadores da CRTVG ven de convocar unha folga 

no ente entre os días 20 e 22 do presente mes, cos seguintes obxectivos: 

Recuperar a produción propia, suprimir a externalización da produción e dos 

servizos, negociación da dimensión do cadro de persoal para a prestación do 

servizo público en tódolos centros, garantir o mantemento do emprego, finalizar 

a contratación mercantil a colaboradores que encobren relacións laborais 

ordinarias, fin da contratación fraudulenta, fin da represión, erradicación da 

manipulación informativa, cumprimento da lei de medios, exercicio dos dereitos 

de conciliación, substitución do persoal acollido ao dereito de conciliación e 

negociación efectiva do plan de igualdade.  

 

Esta convocatoria é un chanzo máis na defensa que fan os traballadores da 

CRTVG como servizo público, tras a continua degradación do medio, hoxe 
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convertido no órgano de expresión política do PPdG e, como anunciou o seu 

director xeral, co obxectivo de unicamente manter os informativos 

externalizando todo o demais.  

 

Por todo o anteriormente sinalado, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral no Pleno, con carácter Urxente: 

 

Que vai facer a Xunta de Galicia para garantir as xustas reivindicacións dos 

traballadores que os levan á folga neste mes de novembro?  

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 12/11/2018 17:25:05 

 

Paula Vázquez Verao na data 12/11/2018 17:25:15 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 12/11/2018 17:25:19 

 

Carmen Santos Queiruga na data 12/11/2018 17:25:24 

 

Antón Sánchez García na data 12/11/2018 17:25:30 

 

Eva Solla Fernández na data 12/11/2018 17:25:33 

 

Luca Chao Pérez na data 12/11/2018 17:25:37 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 12/11/2018 17:25:40 
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Flora María Miranda Pena na data 12/11/2018 17:25:43 

 

José Manuel Lago Peñas na data 12/11/2018 17:25:46 

 

Francisco Casal Vidal na data 12/11/2018 17:25:49 

 

David Rodríguez Estévez na data 12/11/2018 17:25:53 

 

Marcos Cal Ogando na data 12/11/2018 17:25:56 

 

Julia Torregrosa Sañudo na data 12/11/2018 17:26:00 
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7.3 40096(10/PUP-000200)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis

Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da misión

especial a China encabezada pola Xunta de Galicia para

participar na I Feira Internacional de Importación
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Á Mesa do Parlamento  
 
Miguel Tellado Filgueira, Sandra Vázquez Domínguez, Moisés Blanco Paradelo, 
Alberto Pazos Couñago, Isabel Novo Fariña, María Antón Vilasánchez, Marta Nóvoa 
Iglesias e Cristina Romero Fernández, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e concordantes do Regulamento 
da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Pleno polo trámite de urxencia.  
 
Xustificación da urxencia  
 
A urxencia ven motivada polo interese en que este Parlamento coñeza de primeira man os 
detalles sobre a recente viaxe a Shaghai que vén de realizar o conselleiro de Economía, 
Emprego e Industria, acompañando a unha delegación de catorce empresas galegas do 
sector agroalimentario para participar na I Feira Internacional de Importación de China.  
 
Galicia foi invitada a asistir a este evento pola multinacional Bright Food co obxectivo de 
dar a coñecer no país asiático a calidade e a innovación da industria agroalimentaria 
galega. Alí as empresas participantes na misión comercial encabezada pola Xunta 
contaron cun espazo de exposición propio onde puideron dar a coñecer os seus produtos 
nunha das feiras máis importantes no ámbito internacional, pola que pasaron máis de 
150.000 visitantes. 
 
Esta é a segunda misión comercial a China na que participa a Administración autonómica 
desde a que realizou o presidente en xuño do pasado ano e a finalidade desta viaxe é 
seguir estreitando os lazos comerciais coa segunda economía do mundo. De feito, Galicia 
é a novena Comunidade autónoma que máis exporta a este país, a onde xa venden de 
forma regular máis de 140 empresas, un 30% máis que en 2016. 
 
Polo tanto, esta actuación ten unha clara vocación de colaboración na apertura de 
mercados e oportunidades para o tecido produtivo galego, que nos está a permitir seguir 
falando en clave de internacionalización. Sirva de exemplo que as exportacións galegas 
entre xaneiro e agosto deste ano crecen máis do dobre que as exportacións españolas. 
 
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:  
 
Que avaliación realiza o Goberno galego da misión comercial a China para participar na I 
Feira Internacional de Importación encabezada pola Xunta de Galicia?  
 
 
Santiago de Compostela 12 de novembro de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 12/11/2018 13:16:47 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 12/11/2018 13:16:56 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 12/11/2018 13:17:06 

 
Alberto Pazos Couñago na data 12/11/2018 13:17:14 

 
María Isabel Novo Fariña na data 12/11/2018 13:17:24 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 12/11/2018 13:17:45 

 
Marta Novoa Iglesias na data 12/11/2018 13:17:52 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 12/11/2018 13:17:59 
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7.4 40105(10/PUP-000201)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación

coa demora na construción das fragatas F-110 da Armada

Española no estaleiro de Navantia en Ferrol
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Á Mesa do Parlamento 

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

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres e Ana Pontón Mondelo, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta 

para resposta oral en Pleno, polo trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

A urxencia vén motivada polas últimas novas que aparecen nos medios de 

comunicación nas que se vén de destapar a responsabilidade do goberno central durante 

o mandato do PP na demora da construción de fragatas na ría de Ferrol.  

 

Exposición de motivos 

O xornal dixital Eldiario.es e seguidamente Praza Pública veñen de destapar 

publicamente a responsabilidade do goberno central aínda durante o mandato do Partido 

Popular na demora da construción de fragatas na ría de Ferrol. Máis aínda, as 

informacións xornalísticas apuntan ao que aparentemente é un caso claro de corrupción 

e de emprego das portas xiratorias co fin de lucro persoal.  

Presuntamente durante a xestión de Cospedal e mais de Pedro Morenés na área 

de defensa o Ministerio impuxo a implantación dos mísiles Sea Ceptor como prioritaria 

nas fragatas F-110, previstas para Navantia en Ferrol. Froito desta decisión deliberada, 

que pretendía favorecer a empresa multinacional MBDA vinculada ao propio Morenés, 
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serían precisos traballos de adaptación técnica dos deseños que terían conlevado até 

dous anos de demora.  

A xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego as novas relativas 

aos atrasos na construción de fragatas no naval ferrolán son de extrema gravidade e 

supoñen un abuso de poder e unha clara desviación dos principios éticos que deben 

rexer a xestión dos recursos públicos, ademais de supoñer unha actuación 

tremendamente lesiva para o naval do noso país.  

 

Así pois, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través das 

deputadas e deputados asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral 

ante o Pleno, polo trámite de urxencia: 

Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego despois de coñecerse 

publicamente que as actuacións do seu partido no Estado teñen posto en risco a 

actividade do naval en Ferrol?  

 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Montserrat Prado Cores  

Ana Pontón Mondelo 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2018 13:34:58 

 

María Montserrat Prado Cores na data 12/11/2018 13:35:08 

 

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2018 13:35:10 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/11/2018 13:35:11 
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7.5 36800(10/POP-004348)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre as actuacións do Goberno galego en relación coa baixada

na valoración da sanidade pública galega

Publicación da iniciativa, 359, 20.09.2018
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé 

Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Pleno, relativa á continua baixada na valoración da sanidade pública galega. 

 

Durante os últimos  nove anos, o Partido Popular con Núñez Feixóo como 

Presidente da Xunta  á cabeza, impulsou  todo tipo de medidas que afondaron no 

desmantelamento da sanidade pública: Redución de orzamentos, eliminación de máis de 

2.000 profesionais, redución de máis de 700 camas nos hospitais públicos, privatización 

masiva de servizos... 

Os colectivos máis vulnerábeis están a sufrir máis cruelmente as consecuencias 

dos copagamentos e da  exclusión de fármacos do catálogo de prestacións 

farmacéuticas.s recortes teñen unha gravísima repercusión na prestación dos servizos 

sanitarios, no deterioro asistencial: fechamento de camas, colapsos de urxencias, 

sobrecarga laboral d@s traballador@s, aumento das listas de espera. 

As enquisas recollen que a valoración da sanidade  cae, indicador do problema 

que está xerando o modelo sanitario de Feixóo e do PP, consistente en privatizacións, 

recortes e precarización da sanidade 

Desde a posta en marcha das políticas de recortes e privatizacións dos gobernos 

do Partido Popular desde o ano 2099, a sanidade pública entrou nun grave deterioro , 

como mostra deste deterioro o informe deste ano realizado pola Federación de 

Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública, constata un descenso de tres postos no 

141



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

2 

 

ranking de servizos sanitarios autonómicos, pasando da categoría de servizo regular 

(posto 9º) á de servizo deficiente (posto 12º). Segundo o barómetro sanitario o 3,9% 

d@s galeg@s  non recollen medicamentos nas farmacias por non poder pagalos 

A isto hai que engadir que o último informe da prestixiosa revista sanitaria The 

Lancet, publicado en maio de 2018, que valora a calidade e acceso aos sistemas de 

saúde, na que retrocedemos 11 postos na clasificación internacional de 195 países de 

todo o mundo, do 8º ao 19ª. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en Pleno: 

Que actuacións vai realizar o Goberno galego diante da continua baixada na 

valoración da sanidade pública galega? 

 

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 13/09/2018 18:22:51 

 

Ana Pontón Mondelo na data 13/09/2018 18:22:55 
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7.6 37057(10/POP-004372)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María de la Concepción e 4 máis

Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a

implantación do servizo de Hemodinámica as 24 horas do día no

Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo

Publicación da iniciativa, 362, 26.09.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Luís Manuel Álvarez Martínez, Patricia Otero 

Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, 

ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Hai oito anos que o presidente da Xunta de Galicia, o Sr. Feijoo,  prometeu 

publicamente dotar ao novo Hospital Universitario Lucus Augusti do Servizo 

de Hemodinámica 24 horas, pero nunca cumpriu coa súa palabra.   

 

Os lucenses tivemos este servizo durante tempo operativo tan só en horario 

de oficina. Foi ampliado recentemente ás tardes, pero os enfermos que 

necesitan unha anxioplastia fóra  destas horas de 8:00 a 22:00, teñen que ser 

trasladados a outro centro sanitario cos riscos que iso produce. 

 

A cidadanía lucense ten protestado claramente por esta situación e mesmo 

neste Parlamento foi admitida a trámite unha iniciativa lexislativa popular 

(ILP) firmada por máis de 41.000 cidadáns na que se solicitaba, entre outros, 

este servizo de hemodinámica 24 horas, aínda que esta ILP foi cambiada 

polos votos do Partido Popular no que foi unha auténtica burla á cidadanía 

impropia dun goberno democrático.  

 

Pero a pesar de todos os atrancos postos polo goberno do Sr. Feijoo, os 

lucenses seguen a defender a necesidade de ter este servizo de hemodinámica 

no HULA porque todas as opinións dos especialistas e os datos clínicos e 

estatísticos o avalan dende hai moito tempo.  

 

Recentemente, o xefe de Cardioloxía do HULA volveu a manifestar 

publicamente a necesidade de contar con este servizo aberto ás 24 horas, 

afirmando que o nivel de traballo que teñen coa ampliación ata ás dez da 

noite, demostra que o número de casos permite manter o nivel de atención da 

sala. Afirmou tamén que nestes momentos, á sala de hemodinámica atende 

tan só arredor dos dous terzos dos pacientes de cardiopatías da provincia, 

deixando fóra en torno a 550 enfermos ao ano. Enfermos que, como indican 

todas as estatísticas, teñen menos posibilidades de curación ao recibir o 

tratamento necesario con retraso, como poñen de manifesto os datos 

coñecidos do Rexistro Galego do infarto agudo de miocardio. 
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En efecto, os datos deste Rexistro indican que os doentes lucenses tardan 192 

minutos, máis de tres horas, dende que se poñen en contacto cos servizos 

sanitarios ata que se produce a apertura da arteria. Isto significa que os 

lucenses tarda 82 minutos máis que os composteláns, 58 minutos máis que os 

coruñeses e 41 máis que os cidadáns de Pontevedra en recibir o tratamento 

necesario. 

 

Estas diferencias non son baladíes porque toda a literatura especializada 

afirma que o elemento fundamental para salvar a vida fronte a un infarto e 

para non ter secuelas graves, é recibir unha anxioplastia primaria nun tempo 

máximo de 120 minutos, pero os lucenses tardan unha hora e vinte minutos  

máis do límite para recibir este tratamento. E isto explica tamén que na 

provincia de Lugo a mortalidade por infarto sexa máis elevada que nas 

provincias de Coruña e Pontevedra. 

 

Para os socialistas é claro que os lucenses non son tratados con equidade nin 

con igualdade pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. É 

absolutamente necesario que o presidente da Xunta cumpra dunha vez a súa 

promesa e poña en marcha o Servizo de Hemodinámica 24 horas no Hospital 

Universitario Lucus Augusti 

 

 

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

formulan a seguinte pregunta: 

 

 

Cando vai a implantar a Xunta de Galicia o Servizo de Hemodinámica ás 24 

horas no Hospital Universitario Lucus Augusti? 

 

 

Pazo do Parlamento, 18 de setembro de 2018 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 19/09/2018 10:35:33 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 19/09/2018 10:35:41 

 
Patricia Otero Rodríguez na data 19/09/2018 10:35:50 
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Julio Torrado Quintela na data 19/09/2018 10:35:59 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 19/09/2018 10:36:07 
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7.7 38820(10/POP-004548)

Grupo Parlamentario de En Marea

Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do

financiamento dun proxecto de residencia pública para persoas

maiores en Boiro

Publicación da iniciativa, 375, 24.10.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A comarca da Barbanza – concellos de Boiro, A Pobra do Caramiñal, Rianxo e 

Ribeira – ten unha poboación de 66.672 habitantes, dos cales 14.375 teñen máis 

de 65 anos (datos IGE 2017). 

 

A comarca de Muros – concellos de Carnota e Muros – conta con 12.852 

habitantes, 4.179 por riba dos 65 anos. 

 

A comarca de Noia – concellos de Lousame, Noia, Outes e Porto do  Son – conta 

con 33.527 habitantes, dos cales 12.852 teñen máis de 65 anos. 

 

En total, as tres comarcas contan cunha poboación maior de 65 anos de 45.781 

persoas. 

 

A rateo recomendada pola OMS en canto a prazas residenciais por cada 100 

habitantes maiores é do 5%, o que significaría, no conxunto das comarcas, 2.290 

prazas residenciais. 

 

No conxunto das comarcas da Barbanza e de Muros e Noia só hai dous centros 

residenciais da terceira idade propios da Xunta: o da Pobra do Caramiñal, con 48 

prazas, xestionado directamente, e o de Ribeira, con 106 prazas, xestionado por 

Domus VI. A maiores, só hai recursos privados: as vivendas comunitarias para 
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persoas maiores en Outes e a residencia privada DomusVI de Noia, con 97 

prazas financiadas. 

 

Dende a posta en marcha da residencia da Pobra pola Xunta de Galiza en 1986 

no Barbanza non aumentou a oferta pública, malia aumentar a poboación maior e 

a lista de agarda para este servizo. 

 

En marzo de 2017, o Pleno da Corporación Municipal de Boiro aprobou por 

unanimidade unha moción en apoio á construción na finca do Pazo de Goiáns 

dunha residencia de persoas maiores.   

 

O Concello de Boiro está a tramitar unha modificación do PXOM na finca 

pública do Pazo de Goiáns, para permitir a edificabilidade de 22.000 m², coa 

finalidade de ubicar nestes terreos a futura residencia, emprazamento que permite 

a ubicación dun servizo destas características con estándares de alta calidade.  

 

O PP de Boiro pretende utilizar este patrimonio municipal para que un suposto 

“grupo inversor” execute neles un suposto investimento de 12,5 millóns de euros 

para a construción dun centro de atención á terceira idade con servizos de 

asistencia, formación e observatorio xerontolóxico, prometendo 200 prazas de 

residencia para maiores. 

 

O modelo de prazas privadas de residencias de maiores non é asumible pola 

maioría das persoas do noso País, custando cada unha delas unha media de 

1.500€ ao mes. 

 

As persoas xubiladas de Boiro estiveron recollendo sinaturas, acadando máis de 

2700 en apenas tres días, o que amosa o gran interese social por este 

equipamento. 
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A Xunta de Galiza, con competencias exclusivas en materia de “asistencia 

social”, entre a cal se atopa o servizo de atención residencial, debe fornecer ás 

comarcas de Boiro, Muros e Noia de prazas en residencias de maiores en número 

suficiente. 

 

Polo exposto, presentase a seguinte Pregunta: 

 

- Vai a Xunta achegar financiamento a un proxecto de residencia de maiores 

pública en Boiro? 

 

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2018. 

 

  Asdo.: Paula Vázquez Verao 

   Luís Villares Naveira 

  Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 16/10/2018 13:09:43 

 

Luis Villares Naveira na data 16/10/2018 13:09:52 
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7.8 39173(10/POP-004589)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de

que Galicia conte cun plan estratéxico propio, cara ao

vindeiro período da Política Agraria Común, no que se teñan

en conta as características do país

Publicación da iniciativa, 378, 31.10.2018
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García e Davide Rodríguez Estévez, deputados pertencentes 

ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

en Pleno. 

 

 

En agosto deste ano, a ex-conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, asinou 

coas organizacións agrarias e cooperativas un documento no que se reflexaba a 

postura institucional do Goberno cara a reforma da política agraria común 

(PAC). O documento foi entregado ao Ministerio de Agricultura, Pesca e 

Alimentación para que as achegas de Galicia estiveran presentes na posición de 

España como Estado membro da Unión Europea (UE). No texto reclamábase un 

único plan estratéxico por Estado para as axudas da PAC, que recollera as 

singularidades de cada comunidade autónoma. Así, a Xunta fixaba “a postura da 

Comunidade Autónoma ante a futura Política Agraria Común, ao obxecto de que 

a mesma garanta a consecución dun sector agrario rexional rendible, sustentable 

e innovador, que fixe poboación no medio rural”.  

 

No punto primeiro do documento dicíase literalmente “1) A Comisión mantén a 

proposta de que cada país deseñe un modelo propio de aplicación elaborando un 

plan estratéxico nacional dando máis capacidade aos estados membros para 

adaptar a PAC á súa realidade territorial, produtiva e sectorial”.  

 

Máis adiante, engadíase: “Consideramos imprescindible que tal como establece o 

proxecto de Regulamento haxa un único Plan estratéxico da PAC por Estado 

membro. (...) O novo regulamento debe establecer criterios uniformes para todos 

os estados”.  
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Recentemente, o actual conselleiro de Medio Rural, José González, acudiu ao 

Consello de Ministros de Agricultura da UE acompañado polo ministro de 

Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas. No Consello defendeu a posición 

que se expuxera no documento, polo que, oficialmente, Galicia apostou diante de 

Europa por un único plan estratéxico por Estado que tivera en conta as 

singularidades autonómicas, co obxecto de simplificar a tramitación e garantir a 

igualdade de oportunidades entre os beneficiarios. Isto podería ter sido doutra 

maneira moi distinta, como demostraron Cataluña e o País Vasco, que optaron 

por propoñer un plan estratéxico da PAC propio. Esta iniciativa xa a contempla a 

Comisión Europea, que permite plans estratéxicos rexionais adaptados ás 

necesidades dos territorios. Non fai falla subliñar que contar cun plan propio para 

Galicia sería de moito proveito, xa que se adaptaría mellor ás nosas 

peculiaridades e as nosas necesidades específicas.  

 

Porén, o Goberno da Xunta optou por demandar un único plan estratéxico, na 

liña do que xa fixera o anterior goberno central, así como o actual. Isto contradí a 

vontade expresada por Medio Rural de atender ás diferencias e especificidades de 

cada comunidade.  

 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

Non considera o Goberno galego que sería máis axeitado que Galiza conte cun 

plan estratéxico propio de cara ao vindeiro período da PAC, que tivese en conta 

as características propias do país? 

 

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2018. 
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Asdo.: Antón Sánchez García 

Davide Rodríguez Estévez 

Deputados do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
David Rodríguez Estévez na data 19/10/2018 12:20:51 

 
Antón Sánchez García na data 19/10/2018 12:20:57 
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7.9 36641(10/POP-004332)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis

Sobre a valoración que fai o Goberno galego da evolución que

presenta nos últimos anos a presenza da muller no sector

marítimo-pesqueiro

Publicación da iniciativa, 359, 20.09.2018
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A Mesa do Parlamento 

Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, Martín Fernández Prado, 
Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel 
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, 
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 
  
O mundo do mar é un sector no que, dende sempre, a muller tivo un papel fundamental 
e protagonista. As cifras o constatan e non se entendería o mar de Galicia sen as preto 
de 3.000 mulleres do marisqueo a pé ou as máis de 10.000 mulleres que moven cada 
día o noso sector conserveiro e conxelador.  
 
Hai máis de vinte e cinco que a Xunta de Galicia comezou a traballar a prol do paso 
máis importante que se puido dar neste ámbito, que foi o da profesionalización das 
actividades das mulleres do mar. Principalmente beneficiadas foron mariscadoras e 
redeiras, pero tamén o foron as empacadoras e comercializadoras.  
 
Somos conscientes da importancia que representa a muller para a Consellería do Mar, 
que conta cun equipo directivo maioritariamente feminino, que sempre apostou por 
elas, acadando fitos como o de que as mariscadoras puidesen cotizar para poder obter 
unha pensión, mentres houbo grupos e entidades que pretenderon que as 
mariscadoras tiveran unha cotización por horas, o cal nos levaría a ver mariscadoras 
traballando con 70 anos, para poder alcanzar os 15 anos mínimos necesarios para 
unha pensión.  
 
En definitiva, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:  
 
Que valoración fai da evolución nos últimos anos da presenza da muller no sector 
marítimo-pesqueiro?  
 

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2018 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 13/09/2018 09:31:37 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 13/09/2018 09:31:47 

 
Martín Fernández Prado na data 13/09/2018 09:31:52 
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Alberto Pazos Couñago na data 13/09/2018 09:32:01 

 
Marta Rodriguez Arias na data 13/09/2018 09:32:09 

 
María Soraya Salorio Porral na data 13/09/2018 09:32:18 

 
Daniel Vega Pérez na data 13/09/2018 09:32:28 
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