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Fascículo 1
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SUMARIO
1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

ı 53196 - 20145 (10/PRE-006243)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa resolución na que se formula o informe de
impacto ambiental da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos
172382
no lugar da Furoca, promovida pola empresa Gesmaga

ı 53197 - 20144 (10/PRE-006916)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto ambiental emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático respecto da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca, promovida pola
empresa Gesmaga, así como as razóns existentes para non demandar a realización dunha avaliación ambiental ordinaria
172384

ı 53195 - 22713 (10/PRE-008858)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto ambiental emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático respecto da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca, promovida pola
empresa Gesmaga, así como as razóns existentes para non demandar a realización dunha avalia172386
ción ambiental ordinaria

ı 53194 - 22714 (10/PRE-009767)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa resolución na que se formula o informe de
impacto ambiental da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos
172388
no lugar da Furoca, promovida pola empresa Gesmaga

ı 53564 - 34653 (10/PRE-012441)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto das centrais hidráulicas que xa teñen a súa con172390
cesión caducada

172352
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ı 53562 - 35303 (10/PRE-012494)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego respecto das centrais hidráulicas que xa
teñen caducada a súa concesión
172393

ı 53561 - 41488 (10/PRE-013143)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto das medidas complementarias ás reﬂectidas no Plan
estatal de vivenda que é necesario reforzar para garantir o acceso á vivenda das persoas mozas
galegas
172396

ı 53193 - 35306 (10/PRE-013237)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto ambiental emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático respecto da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca, promovida pola
empresa Gesmaga, así como as razóns existentes para non demandar a realización dunha avalia172398
ción ambiental ordinaria

ı 53560 - 41489 (10/PRE-013384)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as medidas especíﬁcas para a emancipación xuvenil e o acceso á vivenda das persoas mozas
postas en marcha polo Goberno galego durante a X lexislatura, os seus resultados e os datos desagregados das persoas mozas de ata 35 anos inscritas no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia, así como a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade de reforzar as
medidas reﬂectidas no Plan estatal de vivenda con medidas especíﬁcas de apoio á emancipación e
acceso á vivenda das persoas mozas galegas
172400

ı 53187 - 46348 (10/PRE-014564)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a política que promove a Xunta de Galicia en relación coa adquisición preferente de vivendas
protexidas polo dereito de tenteo e retracto para a súa incorporación ao parque público de vivenda,
172402
así como as previsións concretas ao respecto para os anos 2019 e 2020

ı 53231 - 47813 (10/PRE-014709)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á aprobación dun plan de conservación da paisaxe
protexida dos Penedos de Pasarela e Traba segundo o establecido no Decreto 294/2008, así como
o asinamento dos convenios de colaboración comprometidos cos concellos de Vimianzo e Laxe
172404
para labores de limpeza e sinalización deses espazos

172353
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ı 53115 - 50596 (10/PRE-014980)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o estado de desenvolvemento no que se atopa o proceso selectivo de persoal para o Corpo
de inspectores veterinarios da Xunta de Galicia convocado mediante a Orde da Consellería de Facenda do 31 de marzo de 2017, así como o prazo previsto para a publicación das puntuacións de172406
ﬁnitivas

ı 53129 - 42053 (10/PRE-015116)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación co tratamento de augas residuais na ría de Pontevedra
172409

ı 53192 - 42055 (10/PRE-015117)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a retirada polo Goberno galego do proxecto do emisario submarino en Lourizán (Pontevedra)
172412

ı 53126 - 42426 (10/PRE-015208)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a consideración pola Xunta de Galicia do posicionamento do pleno do Concello de Pontevedra
172414
en contra da ampliación da depuradora dos Praceres

ı 53236 - 42719 (10/PRE-015252)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de depuración e saneamento

ı 53424 - 43115 (10/PRE-015310)

172417

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para a paralización do proxecto de mellora no acceso a Setados,
172421
no concello das Neves
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ı 53423 - 43362 (10/PRE-015344)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da posibilidade e necesidade de convocar unha mesa institucional e social pola seguridade nas estradas co obxecto de acordar actuacións extraordinarias
172423
por todas as administracións con competencias na materia

ı 53494 - 43478 (10/PRE-015353)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 8 máis

172354
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Sobre as previsións respecto da execución da segunda fase das obras de mellora da seguridade
172426
viaria na PO-531, no lugar da Devesa

ı 53422 - 43497 (10/PRE-015358)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Mato Otero, Beatriz e 8 máis
Sobre o avance na execución da prolongación da Vía Ártabra entre a N-VI e a estrada autonómica
172428
AC-221

ı 53420 - 44438 (10/PRE-015487)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir o uso do galego nos termos reﬂectidos na Lei 17/2006, do 5 de xuño, da radio e a televisión de titularidade estatal
172430

ı 53189 - 45228 (10/PRE-015565)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do encargo dalgún estudo en relación coa conta172433
minación do río Umia

ı 53551 - 45351 (10/PRE-015578)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego dalgún acordo cos concellos en relación co canon
unitario de tratamento por tonelada de lixo doméstico que deberá aplicar Sogama para o ano 2019
172435

ı 53493 - 45467 (10/PRE-015588)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o impacto que están a ter, na fauna
e na ﬂora do río Tea, as deﬁciencias existentes no sistema de depuración de augas residuais de
Ponteareas
172438
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ı 53549 - 46346 (10/PRE-015675)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a política que promove a Xunta de Galicia en relación coa adquisición preferente de vivendas protexidas polo dereito de tenteo e retracto para a súa incorporación ao parque público de
172440
vivenda

ı 53547 - 46382 (10/PRE-015679)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia para
172442
o período 2010-2020

172355
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ı 53185 - 46646 (10/PRE-015703)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a apertura por parte do Goberno galego dalgunha investigación respecto do tráﬁco ilegal de
peles de raposo
172445

ı 53546 - 46932 (10/PRE-015754)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do crecente malestar da veciñanza pola demora que
hai no remate das obras da estrada PO-230, na parroquia de Serrapio, no concello de Cerdedo-Cotobade
172447

ı 53417 - 47004 (10/PRE-015758)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da carencia de rede de saneamento nos núcleos dos Calzados, Os Vilariños, A Lagoa, Porcar, O Lombo e O Pereiro, no concello da Capela
172449

ı 53414 - 47103 (10/PRE-015770)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantirlle á cidadanía o acceso á auga
172451
como dereito básico

ı 53411 - 47324 (10/PRE-015789)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade de darlle a máxima prioridade ao
172453
arranxo da estrada PO-234, no concello de Ponte Caldelas

ı 53183 - 47399 (10/PRE-015800)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
Sobre os niveis de contaminación atmosférica acadados en Galicia durante o mes de febreiro de
172456
2019 e a xestión do Goberno galego ao respecto
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ı 53408 - 47683 (10/PRE-015826)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido do Informe da Axencia Tributaria de Galicia referido ao balance das actuacións levadas a cabo no ano 2018 en materia de control ﬁscal
172458

ı 53233 - 47799 (10/PRE-015850)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

172356
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Sobre o anuncio do Anteproxecto de lei de residuos e solos contaminados ao remate do Consello
172460
da Xunta de Galicia no que foi presentado

ı 53232 - 47812 (10/PRE-015852)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a aprobación dun plan de conservación da paisaxe
172462
protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, nos concellos de Vimianzo e Laxe

ı 53405 - 47843 (10/PRE-015854)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a seguridade viaria na estrada AC433, no concello de Laxe, co ﬁn de evitar situacións como a producida no ano 2016 a consecuencia
dos temporais e inundacións
172464

ı 53544 - 47982 (10/PRE-015871)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das condicións de seguridade que presenta a estrada
PO-400 no punto quilométrico 9,980, na parroquia de Setados, no concello das Neves
172466

ı 53122 - 48047 (10/PRE-015880)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o grao de execución das sete sendas peonís e ciclistas previstas no Plan Senda 2020 para a
comarca de Bergantiños
172468

ı 53402 - 48337 (10/PRE-015918)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas referidas á mellora da
estrada autonómica OU-533 ao seu paso polo concello de Viana do Bolo
172470
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ı 53418 - 48571 (10/PRE-015935)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da carencia polo polígono industrial de Melide
dunha estación depuradora de augas residuais e as súas verteduras directas aos ríos Furelos e
172472
Ulla

ı 53399 - 48586 (10/PRE-015939)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do alcance para o ano 2022 do obxectivo de du172474
plicar o parque público de vivenda mantendo o ritmo de construción actual

172357
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ı 53179 - 48589 (10/PRE-015940)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a existencia dalgún risco de perda do ﬁnanciamento europeo para a mellora do proceso de
depuración da EDAR dos Praceres, no concello de Pontevedra, se non se rematan as obras deﬁnitivamente antes da ﬁn de 2022
172476

ı 53120 - 48860 (10/PRE-015964)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a situación na que se atopa o desenvolvemento do solo industrial no Polígono empresarial
172478
106, de Ribadavia

ı 53119 - 49275 (10/PRE-015994)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a adaptación do uso da auga en Galicia na actualidade aos obxectivos ambientais da normativa comunitaria
172480

ı 53177 - 49479 (10/PRE-016018)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da viabilidade da entrada en funcionamento no mes
de agosto de 2019 dos novos contratos do servizo público de transporte regular de viaxeiros de
uso xeral por estrada
172482

ı 53176 - 49480 (10/PRE-016019)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a normalidade no funcionamento
172484
do transporte regular de viaxeiros por estrada en Galicia

ı 53396 - 50307 (10/PRE-016079)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación do proxecto de circunvalación de
172486
Carballo no ano 2019 co ﬁn de iniciar as obras no ano 2020
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ı 53117 - 50594 (10/PRE-016095)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o estado de desenvolvemento no que se atopa o proceso selectivo de persoal para o Corpo
de inspectores veterinarios da Xunta de Galicia convocado mediante a Orde da Consellería de Fa172488
cenda do 31 de marzo de 2017

ı 53172 - 50935 (10/PRE-016118)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

172358
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Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o prazo previsto pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para a resolución
das axudas ao alugamento de vivenda convocadas na Orde do 22 de xuño de 2018 e correspon172491
dentes ao Plan estatal de vivenda 2018-2021

ı 53169 - 51064 (10/PRE-016131)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia, no que queda de lexislatura, destinadas a dar cumprimento
ao Acordo de París e do Grupo Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio Climático 172493

ı 53542 - 51874 (10/PRE-016188)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar a privatización dos servizos de venda
de billetes de tren das estacións de ferrocarril do Carballiño e de Ribadavia
172495

ı 53116 - 50595 (10/PRE-016316)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o estado de desenvolvemento no que se atopa o proceso selectivo de persoal para o Corpo
de inspectores veterinarios da Xunta de Galicia convocado mediante a Orde da Consellería de Facenda do 31 de marzo de 2017, así como o prazo previsto para a publicación das puntuacións deﬁnitivas
172497

ı 53128 - 42054 (10/PRE-016333)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación co tratamento de augas residuais na ría de Pon172500
tevedra

ı 53191 - 42056 (10/PRE-016334)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación ao emisario submarino en Lourizán (Pontevedra)
172503
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ı 53127 - 42425 (10/PRE-016362)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os plans da Xunta de Galicia ao respecto da ampliación da depuradora dos Praceres tras o
posicionamento en contra do pleno do Concello de Pontevedra e as alternativas previstas para so172505
lucionar os problemas de saneamento da ría de Pontevedra

ı 53426 - 42674 (10/PRE-016382)

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

172359
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Sobre a actuación do Goberno galego en relación cos danos ocasionados pola nevarada deste ou172508
tono na montaña de Lugo

ı 53235 - 43060 (10/PRE-016403)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a eﬁcacia da política do Goberno galego en materia de depuración e saneamento, os incumprimentos da normativa europea denunciados e o pagamento da sanción imposta, así como a colaboración
de Galicia na elaboración do Plan nacional de depuración, saneamento, eﬁciencia, aforro e reutilización
172510

ı 53425 - 43114 (10/PRE-016408)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para a paralización do proxecto de mellora na intersección do
acceso a Setados, no concello das Neves, o prazo para a súa execución e os investimentos realizados
na estrada PO400 no período 2013-2018
172514

ı 53190 - 43235 (10/PRE-016410)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto ambiental emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático respecto da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca, promovida pola
empresa Gesmaga, así como as razóns existentes para non demandar a realización dunha avaliación ambiental ordinaria
172516

ı 53234 - 43355 (10/PRE-016417)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do estado de illamento no que se atopa a veciñanza
de San Vicente de Leira, no concello de Vilamartín de Valdeorras, por causa do corte físico da estrada
OU-0807, así como as actuacións levadas a cabo e previstas para solucionar esta situación 172518

ı 53552 - 44511 (10/PRE-016436)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á mellora da seguridade viaria da estrada autonómica PO-510, no lugar de Vacaría, no parroquia de Budiño, no concello do Porriño, así como a
172520
realización dalgún estudo ao respecto

ı 53124 - 44876 (10/PRE-016441)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da introdución dalgunha medida lexislativa para
vetar o uso da munición de chumbo para actividades cinexéticas e exixir o emprego de materiais
172523
alternativos

172360
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ı 53123 - 44879 (10/PRE-016442)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Cal Ogando, Marcos
Sobre o impacto que ten e os perigos que supón para as persoas menores de idade a súa participación en actividades cinexéticas
172525

ı 53419 - 45089 (10/PRE-016449)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a porcentaxe de lixo trasladado a Sogama por ferrocarril no ano 2018 e o prazo previsto polo
Goberno galego para o uso exclusivo dese medio de transporte para o seu traslado
172527

ı 53550 - 46025 (10/PRE-016454)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resolver as posibles continxencias derivadas
da rescisión dos contratos de alugamento das familias que residen nun bloque de vivendas de protección oﬁcial na Patiña, no concello de Cambre, especialmente os daquelas que se atopan en risco
172529
de exclusión social

ı 53188 - 46347 (10/PRE-016457)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a política que promove a Xunta de Galicia en relación coa adquisición preferente de vivendas
protexidas polo dereito de tenteo e retracto para a súa incorporación ao parque público de vivenda,
así como as previsións concretas ao respecto para os anos 2019 e 2020
172531

ı 53548 - 46381 (10/PRE-016459)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia para
o período 2010-2020, o prazo previsto para a posta en funcionamento das once plantas de compostaxe e envases lixeiros reﬂectidas nel e as súas intencións respecto da elaboración dun novo
plan
172533
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ı 53186 - 46645 (10/PRE-016461)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda referida á intervención
dunha partida de peles de raposo nun control da Garda Civil o día 19 de febreiro en Ferrol e a apertura dalgunha investigación ao respecto, así como o control que leva a cabo en relación cos raposos
172536
abatidos nos campionatos de caza

ı 53545 - 46933 (10/PRE-016465)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre as causas da demora no remate das obras da estrada PO-230, na parroquia de Serrapio, no
172538
concello de Cerdedo-Cotobade e as previsións do Goberno galego ao respecto

ı 53416 - 47005 (10/PRE-016466)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao asinamento, a través de Augas de Galicia, dun
convenio co Concello da Capela para a realización das obras de saneamento nos núcleos dos Cal172540
zados, Os Vilariños, A Lagoa, Porcar, O Lombo e O Pereiro, así como á súa execución

ı 53415 - 47078 (10/PRE-016467)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir a conexión prioritaria da Vía Ártabra coa autovía A-6 co ﬁn de darlle efectivo servizo á área metropolitana da Coruña
172542

ı 53413 - 47104 (10/PRE-016468)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de revisar o actual modelo de xestión
da auga para adaptalo ao cambio climático, así como das actuacións previstas para garantirlle á cidadanía o acceso a ela como dereito básico
172544

ı 53410 - 47325 (10/PRE-016469)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á necesidade de darlle a máxima prioridade ao arranxo
da estrada PO-234, no concello de Ponte Caldelas, así como as actuacións previstas respecto da
proposta do Concello para a construción dunha senda peonil-ciclista entre o lugar de Laxoso e
Ponte Caldelas
172546

ı 53184 - 47398 (10/PRE-016473)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
Sobre os niveis de contaminación atmosférica acadados en Galicia durante o mes de febreiro de
172549
2019 e a xestión do Goberno galego ao respecto
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ı 53182 - 47483 (10/PRE-016475)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para favorecer no Anteproxecto de lei de residuos de Galicia a
instalación de plantas de xestión de residuos en explotacións mineiras
172551

ı 53407 - 47744 (10/PRE-016476)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
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Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a seguridade viaria na estrada AC172553
552 á entrada de Vimianzo, á altura do centro comercial Fonte dos Cabalos

ı 53181 - 47800 (10/PRE-016478)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o anuncio do Anteproxecto de lei de residuos e solos contaminados ao remate do Consello
da Xunta de Galicia no que foi presentado, as razóns da demora do Goberno galego na modiﬁcación
da normativa vixente nesa materia e o prazo previsto para a aprobación das estratexias de loita
172555
contra o cambio climático e de economía circular

ı 53406 - 47828 (10/PRE-016479)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a seguridade viaria na estrada AC433, no concello de Laxe, así como evitar situacións como a producida no ano 2016 a consecuencia
172557
dos temporais e inundacións

ı 53543 - 47983 (10/PRE-016481)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación do proxecto denominado Estudo
para a mellora da intersección no punto quilométrico 9,980 da estrada PO-400 (As Neves), co
fin de dotala dunha rotonda que posibilite o acceso ao centro das Neves ou a Vigo, así como a
inclusión desta estrada no Plan autonómico de eliminación dos tramos de concentración de accidentes
172559

ı 53404 - 47998 (10/PRE-016482)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa prórroga da concesión outorgada a Ence nos terreos de dominio público marítimo-terrestre de Lourizán, na ría de Pontevedra
172561

ı 53403 - 48336 (10/PRE-016492)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración e as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas referidas ás melloras que precisa a estrada autonómica OU-533 ao seu paso polo concello de Viana do
172563
Bolo

ı 53401 - 48569 (10/PRE-016496)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para evitar o impacto medioambiental no regato de Piñor, nos ríos Furelos e Ulla, así como para a saúde humana, das verteduras procedentes
172565
do polígono industrial de Melide
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ı 53178 - 48590 (10/PRE-016497)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a data estimada polo Goberno galego para o remate deﬁnitivo das obras de mellora do proceso de depuración da EDAR dos Praceres, no concello de Pontevedra, e a existencia dalgún risco
de perda do ﬁnanciamento europeo se non se rematan as obras deﬁnitivamente antes da ﬁn de
2022, así como as súas previsións respecto do inicio da construción dun novo emisario submarino
172567
antes do seu remate

ı 53121 - 48859 (10/PRE-016499)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a situación na que se atopa o desenvolvemento do solo industrial no Polígono empresarial
106, de Ribadavia, as medidas adoptadas ao respecto por Xestur e o Instituto Galego da Vivenda e
Solo, así como as previsións referidas á súa ampliación á fase 3
172569

ı 53398 - 48908 (10/PRE-016500)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o estado de execución no que se atopa o acordo parlamentario referido á análise de viabilidade da creación dun enlace directo entre a autovía da Costa da Morte e o polígono industrial de Vimianzo en dirección a Camariñas, as súas conclusións e as previsións do Goberno galego ao respecto
172571

ı 53118 - 49276 (10/PRE-016505)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a adaptación do uso da auga en Galicia na actualiade aos obxectivos ambientais da normativa
comunitaria, así como o grao de aplicación da Directiva marco da auga do ano 2000 e da Directiva
sobre inundacións do ano 2007
172573

ı 53175 - 49482 (10/PRE-016510)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre o desenvolvemento do procedemento para a concesión do servizo público de transporte re172575
gular de viaxeiros de uso xeral por estrada
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ı 53397 - 49850 (10/PRE-016512)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para a licitación da retirada da parte non soterrada
do emisario existente na ría de Viveiro, a presentación do proxecto técnico de ampliación da estación depuradora de augas residuais e a súa remisión ao Concello, así como a existencia dalgún
172577
risco de perda dos fondos Feder asignados para o proxecto de saneamento da ría

ı 53174 - 50233 (10/PRE-016518)

Grupo Parlamentario de En Marea
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Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda respecto da convocatoria de axudas dirixidas á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente, así
172580
como o orzamento que vai destinar para ese ﬁn

ı 53173 - 50239 (10/PRE-016519)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da medida que vai adoptar o Goberno francés para
limitar o prezo dos alugueiros, así como do posible interese social dunha medida semellante en
Galicia
172582

ı 53428 - 50308 (10/PRE-016521)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación do proxecto de circunvalación de
Carballo no ano 2019, a inclusión nos orzamentos de 2020 dunha partida para a súa licitación e o
inicio da súa execución, así como o mantemento dalgunha conversa co alcalde ao respecto
172584

ı 53171 - 50936 (10/PRE-016529)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as razóns da demora na resolución das axudas ao alugamento de vivenda convocadas na
Orde do 22 de xuño de 2018 e correspondentes ao Plan estatal de vivenda 2018-2021, así como as
172586
medida previstas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo ao respecto

ı 53170 - 51063 (10/PRE-016534)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a avaliación por parte do Goberno da Xunta da mobilización de Fridays for Future e as medidas que debe adoptar para cumprir a parte que lle corresponde do Acordo do clima de París e
do Grupo Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio Climático
172588

ı 53168 - 51330 (10/PRE-016536)

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posible existencia dunha dobre burbulla inmobiliaria que afecta o alugamento e a compra de vivenda, así como as actuacións previstas para evitala
172590
e para garantirlle á cidadanía o acceso a esta

ı 53541 - 51875 (10/PRE-016542)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as intencións do Adif e de Renfe de privatizar os servizos de atención ao público e de venda
de billetes de tren das estacións de ferrocarril do Carballiño e de Ribadavia, así como a opinión da
172592
Xunta de Galicia ao respecto e as actuacións previstas para evitalo
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ı 53409 - 47681 (10/PRE-016643)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido do Informe da Axencia Tributaria de Galicia referido ao balance das actuacións levadas a cabo no ano 2018 en materia de control ﬁscal, así como as razóns existentes para non pu172594
blicalo na súa páxina nin no Portal de Transparencia da Xunta de Galicia

ı 53125 - 43764 (10/PRE-017307)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Sánchez García, Antón
Sobre a elaboración e o contido da convocatoria de axudas para a prevención dos danos do lobo
e do xabaril publicada pola Consellería do Medio Rural o 8 de xaneiro de 2019
172596

ı 53412 - 47256 (10/PRE-017360)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para diminuír o número de accidentes de tráﬁco
provocados polos xabarís, controlar a súa poboación e limitar os danos que ocasionan no agro
172599

ı 53180 - 47942 (10/PRE-017367)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os datos trasladados polo Goberno galego á Unión Europea respecto da superﬁcie ocupada
polo eucalipto en Galicia, así como a súa opinión en relación coa prohibición tácita do seu incremento reﬂectida na resposta do comisario europeo a unha pregunta dunha eurodeputada galega
referida ao aumento do cultivo en Galicia de especies invasoras piróﬁtas
172601

ı 53421 - 44436 (10/PRE-017477)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir o uso do galego nos termos reﬂectidos na Lei 17/2006, do 5 de xuño, da radio e a televisión de titularidade estatal
172603
para o seu coñecemento
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A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 3 de setembro de 2019, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

- 53196 - 20145 (10/PRE-006243)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa resolución na que se formula o informe de
impacto ambiental da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos
no lugar da Furoca, promovida pola empresa Gesmaga
- 53197 - 20144 (10/PRE-006916)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto ambiental emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático respecto da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca, promovida pola
empresa Gesmaga, así como as razóns existentes para non demandar a realización dunha avaliación ambiental ordinaria
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- 53195 - 22713 (10/PRE-008858)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto ambiental emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático respecto da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca, promovida pola
empresa Gesmaga, así como as razóns existentes para non demandar a realización dunha avaliación ambiental ordinaria
- 53194 - 22714 (10/PRE-009767)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa resolución na que se formula o informe de
impacto ambiental da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos
no lugar da Furoca, promovida pola empresa Gesmaga
- 53564 - 34653 (10/PRE-012441)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto das centrais hidráulicas que xa teñen a súa concesión caducada
- 53562 - 35303 (10/PRE-012494)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego respecto das centrais hidráulicas que xa
teñen caducada a súa concesión
- 53561 - 41488 (10/PRE-013143)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto das medidas complementarias ás reﬂectidas no Plan estatal de vivenda que é necesario reforzar para garantir o acceso á vivenda das persoas mozas galegas
- 53193 - 35306 (10/PRE-013237)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto ambiental emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático respecto da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca, promovida pola
empresa Gesmaga, así como as razóns existentes para non demandar a realización dunha avaliación ambiental ordinaria
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- 53560 - 41489 (10/PRE-013384)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as medidas especíﬁcas para a emancipación xuvenil e o acceso á vivenda das persoas mozas
postas en marcha polo Goberno galego durante a X lexislatura, os seus resultados e os datos desagregados das persoas mozas de ata 35 anos inscritas no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia, así como a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade de reforzar as
medidas reﬂectidas no Plan estatal de vivenda con medidas especíﬁcas de apoio á emancipación e
acceso á vivenda das persoas mozas galegas
- 53187 - 46348 (10/PRE-014564)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a política que promove a Xunta de Galicia en relación coa adquisición preferente de vivendas
protexidas polo dereito de tenteo e retracto para a súa incorporación ao parque público de vivenda,
así como as previsións concretas ao respecto para os anos 2019 e 2020
- 53231 - 47813 (10/PRE-014709)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á aprobación dun plan de conservación da paisaxe
protexida dos Penedos de Pasarela e Traba segundo o establecido no Decreto 294/2008, así como
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o asinamento dos convenios de colaboración comprometidos cos concellos de Vimianzo e Laxe
para labores de limpeza e sinalización deses espazos
- 53115 - 50596 (10/PRE-014980)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o estado de desenvolvemento no que se atopa o proceso selectivo de persoal para o Corpo
de inspectores veterinarios da Xunta de Galicia convocado mediante a Orde da Consellería de Facenda do 31 de marzo de 2017, así como o prazo previsto para a publicación das puntuacións deﬁnitivas
- 53129 - 42053 (10/PRE-015116)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación co tratamento de augas residuais na ría de
Pontevedra
- 53192 - 42055 (10/PRE-015117)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a retirada polo Goberno galego do proxecto do emisario submarino en Lourizán (Pontevedra)
- 53126 - 42426 (10/PRE-015208)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a consideración pola Xunta de Galicia do posicionamento do pleno do Concello de Pontevedra
en contra da ampliación da depuradora dos Praceres
- 53236 - 42719 (10/PRE-015252)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de depuración e saneamento
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- 53424 - 43115 (10/PRE-015310)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para a paralización do proxecto de mellora no acceso a Setados,
no concello das Neves
- 53423 - 43362 (10/PRE-015344)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da posibilidade e necesidade de convocar unha mesa institucional e social pola seguridade nas estradas co obxecto de acordar actuacións extraordinarias
por todas as administracións con competencias na materia
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- 53494 - 43478 (10/PRE-015353)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 8 máis
Sobre as previsións respecto da execución da segunda fase das obras de mellora da seguridade
viaria na PO-531, no lugar da Devesa
- 53422 - 43497 (10/PRE-015358)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Mato Otero, Beatriz e 8 máis
Sobre o avance na execución da prolongación da Vía Ártabra entre a N-VI e a estrada autonómica
AC-221
- 53420 - 44438 (10/PRE-015487)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir o uso do galego nos termos reﬂectidos na Lei 17/2006, do 5 de xuño, da radio e a televisión de titularidade estatal
- 53189 - 45228 (10/PRE-015565)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do encargo dalgún estudo en relación coa contaminación do río Umia
- 53551 - 45351 (10/PRE-015578)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego dalgún acordo cos concellos en relación co canon
unitario de tratamento por tonelada de lixo doméstico que deberá aplicar Sogama para o ano 2019
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- 53493 - 45467 (10/PRE-015588)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o impacto que están a ter, na fauna
e na ﬂora do río Tea, as deﬁciencias existentes no sistema de depuración de augas residuais de
Ponteareas
- 53549 - 46346 (10/PRE-015675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a política que promove a Xunta de Galicia en relación coa adquisición preferente de vivendas
protexidas polo dereito de tenteo e retracto para a súa incorporación ao parque público de vivenda
- 53547 - 46382 (10/PRE-015679)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre o cumprimento polo Goberno galego do Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia para
o período 2010-2020
- 53185 - 46646 (10/PRE-015703)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a apertura por parte do Goberno galego dalgunha investigación respecto do tráﬁco ilegal de
peles de raposo
- 53546 - 46932 (10/PRE-015754)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do crecente malestar da veciñanza pola demora que
hai no remate das obras da estrada PO-230, na parroquia de Serrapio, no concello de Cerdedo-Cotobade
- 53417 - 47004 (10/PRE-015758)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da carencia de rede de saneamento nos núcleos dos Calzados, Os Vilariños, A Lagoa, Porcar, O Lombo e O Pereiro, no concello da Capela
- 53414 - 47103 (10/PRE-015770)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantirlle á cidadanía o acceso á auga
como dereito básico
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- 53411 - 47324 (10/PRE-015789)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade de darlle a máxima prioridade ao
arranxo da estrada PO-234, no concello de Ponte Caldelas
- 53183 - 47399 (10/PRE-015800)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
Sobre os niveis de contaminación atmosférica acadados en Galicia durante o mes de febreiro de
2019 e a xestión do Goberno galego ao respecto
- 53408 - 47683 (10/PRE-015826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido do Informe da Axencia Tributaria de Galicia referido ao balance das actuacións levadas a cabo no ano 2018 en materia de control ﬁscal
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- 53233 - 47799 (10/PRE-015850)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o anuncio do Anteproxecto de lei de residuos e solos contaminados ao remate do Consello
da Xunta de Galicia no que foi presentado
- 53232 - 47812 (10/PRE-015852)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a aprobación dun plan de conservación da paisaxe
protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, nos concellos de Vimianzo e Laxe
- 53405 - 47843 (10/PRE-015854)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a seguridade viaria na estrada AC433, no concello de Laxe, co ﬁn de evitar situacións como a producida no ano 2016 a consecuencia
dos temporais e inundacións
- 53544 - 47982 (10/PRE-015871)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das condicións de seguridade que presenta a estrada
PO-400 no punto quilométrico 9,980, na parroquia de Setados, no concello das Neves
- 53122 - 48047 (10/PRE-015880)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o grao de execución das sete sendas peonís e ciclistas previstas no Plan Senda 2020 para a
comarca de Bergantiños
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- 53402 - 48337 (10/PRE-015918)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas referidas á mellora da
estrada autonómica OU-533 ao seu paso polo concello de Viana do Bolo
- 53418 - 48571 (10/PRE-015935)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da carencia polo polígono industrial de Melide dunha
estación depuradora de augas residuais e as súas verteduras directas aos ríos Furelos e Ulla
- 53399 - 48586 (10/PRE-015939)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto do alcance para o ano 2022 do obxectivo de duplicar o parque público de vivenda mantendo o ritmo de construción actual
- 53179 - 48589 (10/PRE-015940)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a existencia dalgún risco de perda do ﬁnanciamento europeo para a mellora do proceso de
depuración da EDAR dos Praceres, no concello de Pontevedra, se non se rematan as obras deﬁnitivamente antes da ﬁn de 2022
- 53120 - 48860 (10/PRE-015964)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a situación na que se atopa o desenvolvemento do solo industrial no Polígono empresarial
106, de Ribadavia
- 53119 - 49275 (10/PRE-015994)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a adaptación do uso da auga en Galicia na actualidade aos obxectivos ambientais da normativa comunitaria
- 53177 - 49479 (10/PRE-016018)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da viabilidade da entrada en funcionamento no mes
de agosto de 2019 dos novos contratos do servizo público de transporte regular de viaxeiros de
uso xeral por estrada
- 53176 - 49480 (10/PRE-016019)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a normalidade no funcionamento
do transporte regular de viaxeiros por estrada en Galicia
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- 53396 - 50307 (10/PRE-016079)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación do proxecto de circunvalación de
Carballo no ano 2019 co ﬁn de iniciar as obras no ano 2020
- 53117 - 50594 (10/PRE-016095)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre o estado de desenvolvemento no que se atopa o proceso selectivo de persoal para o Corpo
de inspectores veterinarios da Xunta de Galicia convocado mediante a Orde da Consellería de Facenda do 31 de marzo de 2017
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- 53172 - 50935 (10/PRE-016118)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o prazo previsto pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para a resolución
das axudas ao alugamento de vivenda convocadas na Orde do 22 de xuño de 2018 e correspondentes ao Plan estatal de vivenda 2018-2021
- 53169 - 51064 (10/PRE-016131)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia, no que queda de lexislatura, destinadas a dar cumprimento
ao Acordo de París e do Grupo Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio Climático
- 53542 - 51874 (10/PRE-016188)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar a privatización dos servizos de venda
de billetes de tren das estacións de ferrocarril do Carballiño e de Ribadavia
- 53116 - 50595 (10/PRE-016316)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o estado de desenvolvemento no que se atopa o proceso selectivo de persoal para o Corpo de
inspectores veterinarios da Xunta de Galicia convocado mediante a Orde da Consellería de Facenda
do 31 de marzo de 2017, así como o prazo previsto para a publicación das puntuacións deﬁnitivas
- 53128 - 42054 (10/PRE-016333)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación co tratamento de augas residuais na ría de Pontevedra
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- 53191 - 42056 (10/PRE-016334)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación ao emisario submarino en Lourizán (Pontevedra)
- 53127 - 42425 (10/PRE-016362)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os plans da Xunta de Galicia ao respecto da ampliación da depuradora dos Praceres tras o
posicionamento en contra do pleno do Concello de Pontevedra e as alternativas previstas para solucionar os problemas de saneamento da ría de Pontevedra
- 53426 - 42674 (10/PRE-016382)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación cos danos ocasionados pola nevarada deste outono na montaña de Lugo
- 53235 - 43060 (10/PRE-016403)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a eﬁcacia da política do Goberno galego en materia de depuración e saneamento, os incumprimentos da normativa europea denunciados e o pagamento da sanción imposta, así como a colaboración de Galicia na elaboración do Plan nacional de depuración, saneamento, eﬁciencia, aforro e
reutilización
- 53425 - 43114 (10/PRE-016408)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para a paralización do proxecto de mellora na intersección do
acceso a Setados, no concello das Neves, o prazo para a súa execución e os investimentos realizados
na estrada PO400 no período 2013-2018
- 53190 - 43235 (10/PRE-016410)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto ambiental emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático respecto da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca, promovida pola
empresa Gesmaga, así como as razóns existentes para non demandar a realización dunha avaliación ambiental ordinaria
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- 53234 - 43355 (10/PRE-016417)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do estado de illamento no que se atopa a veciñanza de San Vicente de Leira, no concello de Vilamartín de Valdeorras, por causa do corte físico
da estrada OU-0807, así como as actuacións levadas a cabo e previstas para solucionar esta situación
- 53552 - 44511 (10/PRE-016436)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á mellora da seguridade viaria da estrada autonómica PO-510, no lugar de Vacaría, no parroquia de Budiño, no concello do Porriño, así como a
realización dalgún estudo ao respecto
- 53124 - 44876 (10/PRE-016441)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Cal Ogando, Marcos
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da introdución dalgunha medida lexislativa para
vetar o uso da munición de chumbo para actividades cinexéticas e exixir o emprego de materiais
alternativos
- 53123 - 44879 (10/PRE-016442)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Cal Ogando, Marcos
Sobre o impacto que ten e os perigos que supón para as persoas menores de idade a súa participación en actividades cinexéticas
- 53419 - 45089 (10/PRE-016449)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a porcentaxe de lixo trasladado a Sogama por ferrocarril no ano 2018 e o prazo previsto polo
Goberno galego para o uso exclusivo dese medio de transporte para o seu traslado
- 53550 - 46025 (10/PRE-016454)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para resolver as posibles continxencias derivadas
da rescisión dos contratos de alugamento das familias que residen nun bloque de vivendas de protección oﬁcial na Patiña, no concello de Cambre, especialmente os daquelas que se atopan en risco
de exclusión social
- 53188 - 46347 (10/PRE-016457)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a política que promove a Xunta de Galicia en relación coa adquisición preferente de vivendas
protexidas polo dereito de tenteo e retracto para a súa incorporación ao parque público de vivenda,
así como as previsións concretas ao respecto para os anos 2019 e 2020
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- 53548 - 46381 (10/PRE-016459)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia para
o período 2010-2020, o prazo previsto para a posta en funcionamento das once plantas de compostaxe e envases lixeiros reﬂectidas nel e as súas intencións respecto da elaboración dun novo
plan
- 53186 - 46645 (10/PRE-016461)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda referida á intervención
dunha partida de peles de raposo nun control da Garda Civil o día 19 de febreiro en Ferrol e a apertura dalgunha investigación ao respecto, así como o control que leva a cabo en relación cos raposos
abatidos nos campionatos de caza
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- 53545 - 46933 (10/PRE-016465)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as causas da demora no remate das obras da estrada PO-230, na parroquia de Serrapio, no
concello de Cerdedo-Cotobade e as previsións do Goberno galego ao respecto
- 53416 - 47005 (10/PRE-016466)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao asinamento, a través de Augas de Galicia, dun
convenio co Concello da Capela para a realización das obras de saneamento nos núcleos dos Calzados, Os Vilariños, A Lagoa, Porcar, O Lombo e O Pereiro, así como á súa execución
- 53415 - 47078 (10/PRE-016467)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir a conexión prioritaria da Vía Ártabra coa autovía A-6 co ﬁn de darlle efectivo servizo á área metropolitana da Coruña
- 53413 - 47104 (10/PRE-016468)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de revisar o actual modelo de xestión
da auga para adaptalo ao cambio climático, así como das actuacións previstas para garantirlle á cidadanía o acceso a ela como dereito básico

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 53410 - 47325 (10/PRE-016469)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á necesidade de darlle a máxima prioridade ao arranxo
da estrada PO-234, no concello de Ponte Caldelas, así como as actuacións previstas respecto da
proposta do Concello para a construción dunha senda peonil-ciclista entre o lugar de Laxoso e
Ponte Caldelas
- 53184 - 47398 (10/PRE-016473)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e 2 máis
Sobre os niveis de contaminación atmosférica acadados en Galicia durante o mes de febreiro de
2019 e a xestión do Goberno galego ao respecto
- 53182 - 47483 (10/PRE-016475)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para favorecer no Anteproxecto de lei de residuos de Galicia a
instalación de plantas de xestión de residuos en explotacións mineiras
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- 53407 - 47744 (10/PRE-016476)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a seguridade viaria na estrada AC552 á entrada de Vimianzo, á altura do centro comercial Fonte dos Cabalos
- 53181 - 47800 (10/PRE-016478)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o anuncio do Anteproxecto de lei de residuos e solos contaminados ao remate do Consello
da Xunta de Galicia no que foi presentado, as razóns da demora do Goberno galego na modiﬁcación
da normativa vixente nesa materia e o prazo previsto para a aprobación das estratexias de loita
contra o cambio climático e de economía circular
- 53406 - 47828 (10/PRE-016479)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a seguridade viaria na estrada AC433, no concello de Laxe, así como evitar situacións como a producida no ano 2016 a consecuencia
dos temporais e inundacións
- 53543 - 47983 (10/PRE-016481)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación do proxecto denominado Estudo
para a mellora da intersección no punto quilométrico 9,980 da estrada PO-400 (As Neves), co
fin de dotala dunha rotonda que posibilite o acceso ao centro das Neves ou a Vigo, así como a
inclusión desta estrada no Plan autonómico de eliminación dos tramos de concentración de accidentes
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- 53404 - 47998 (10/PRE-016482)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa prórroga da concesión outorgada a Ence nos terreos de dominio público marítimo-terrestre de Lourizán, na ría de Pontevedra
- 53403 - 48336 (10/PRE-016492)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración e as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas referidas
ás melloras que precisa a estrada autonómica OU-533 ao seu paso polo concello de Viana do Bolo
- 53401 - 48569 (10/PRE-016496)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
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Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para evitar o impacto medioambiental no regato de Piñor, nos ríos Furelos e Ulla, así como para a saúde humana, das verteduras procedentes
do polígono industrial de Melide
- 53178 - 48590 (10/PRE-016497)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a data estimada polo Goberno galego para o remate deﬁnitivo das obras de mellora do proceso de depuración da EDAR dos Praceres, no concello de Pontevedra, e a existencia dalgún risco
de perda do ﬁnanciamento europeo se non se rematan as obras deﬁnitivamente antes da ﬁn de
2022, así como as súas previsións respecto do inicio da construción dun novo emisario submarino
antes do seu remate
- 53121 - 48859 (10/PRE-016499)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a situación na que se atopa o desenvolvemento do solo industrial no Polígono empresarial
106, de Ribadavia, as medidas adoptadas ao respecto por Xestur e o Instituto Galego da Vivenda e
Solo, así como as previsións referidas á súa ampliación á fase 3
- 53398 - 48908 (10/PRE-016500)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o estado de execución no que se atopa o acordo parlamentario referido á análise de viabilidade da creación dun enlace directo entre a autovía da Costa da Morte e o polígono industrial de
Vimianzo en dirección a Camariñas, as súas conclusións e as previsións do Goberno galego ao respecto
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- 53118 - 49276 (10/PRE-016505)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a adaptación do uso da auga en Galicia na actualiade aos obxectivos ambientais da normativa
comunitaria, así como o grao de aplicación da Directiva marco da auga do ano 2000 e da Directiva
sobre inundacións do ano 2007
- 53175 - 49482 (10/PRE-016510)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre o desenvolvemento do procedemento para a concesión do servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada
- 53397 - 49850 (10/PRE-016512)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para a licitación da retirada da parte non soterrada
do emisario existente na ría de Viveiro, a presentación do proxecto técnico de ampliación da esta-
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ción depuradora de augas residuais e a súa remisión ao Concello, así como a existencia dalgún
risco de perda dos fondos Feder asignados para o proxecto de saneamento da ría
- 53174 - 50233 (10/PRE-016518)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda respecto da convocatoria de axudas dirixidas á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e permanente, así
como o orzamento que vai destinar para ese ﬁn
- 53173 - 50239 (10/PRE-016519)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da medida que vai adoptar o Goberno francés para limitar
o prezo dos alugueiros, así como do posible interese social dunha medida semellante en Galicia
- 53428 - 50308 (10/PRE-016521)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación do proxecto de circunvalación de
Carballo no ano 2019, a inclusión nos orzamentos de 2020 dunha partida para a súa licitación e o
inicio da súa execución, así como o mantemento dalgunha conversa co alcalde ao respecto
- 53171 - 50936 (10/PRE-016529)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as razóns da demora na resolución das axudas ao alugamento de vivenda convocadas na
Orde do 22 de xuño de 2018 e correspondentes ao Plan estatal de vivenda 2018-2021, así como as
medida previstas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo ao respecto

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 53170 - 51063 (10/PRE-016534)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a avaliación por parte do Goberno da Xunta da mobilización de Fridays for Future e as medidas que debe adoptar para cumprir a parte que lle corresponde do Acordo do clima de París e
do Grupo Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio Climático
- 53168 - 51330 (10/PRE-016536)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posible existencia dunha dobre burbulla inmobiliaria que afecta o alugamento e a compra de vivenda, así como as actuacións previstas para evitala
e para garantirlle á cidadanía o acceso a esta
- 53541 - 51875 (10/PRE-016542)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as intencións do Adif e de Renfe de privatizar os servizos de atención ao público e de venda
de billetes de tren das estacións de ferrocarril do Carballiño e de Ribadavia, así como a opinión da
Xunta de Galicia ao respecto e as actuacións previstas para evitalo
- 53409 - 47681 (10/PRE-016643)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido do Informe da Axencia Tributaria de Galicia referido ao balance das actuacións levadas a cabo no ano 2018 en materia de control ﬁscal, así como as razóns existentes para non publicalo na súa páxina nin no Portal de Transparencia da Xunta de Galicia
- 53125 - 43764 (10/PRE-017307)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Sánchez García, Antón
Sobre a elaboración e o contido da convocatoria de axudas para a prevención dos danos do lobo
e do xabaril publicada pola Consellería do Medio Rural o 8 de xaneiro de 2019
- 53412 - 47256 (10/PRE-017360)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para diminuír o número de accidentes de tráﬁco
provocados polos xabarís, controlar a súa poboación e limitar os danos que ocasionan no agro
- 53180 - 47942 (10/PRE-017367)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os datos trasladados polo Goberno galego á Unión Europea respecto da superﬁcie ocupada
polo eucalipto en Galicia, así como a súa opinión en relación coa prohibición tácita do seu incremento reﬂectida na resposta do comisario europeo a unha pregunta dunha eurodeputada galega
referida ao aumento do cultivo en Galicia de especies invasoras piróﬁtas

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 53421 - 44436 (10/PRE-017477)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir o uso do galego nos termos reﬂectidos na Lei 17/2006, do 5 de xuño, da radio e a televisión de titularidade estatal
para o seu coñecemento.
Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

172381

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159853
Data
01/08/2019 13:14

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 20145, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,
sobre “a valoración do Goberno galego en relación coa resolución na que se formula o
informe de impacto ambiental da planta de almacenamento e valorización de residuos
industriais e urbanos no lugar da Furoca, promovida pola empresa Gesmaga”, (publicada
no BOPG número 215 do 22 de novembro de 2017), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda,
que ten o seguinte contido:
“A Resolución do 18 de setembro de 2017 da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático pola que se formula o informe de impacto ambiental da planta de almacenamento e
valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca atópase dispoñible para
consulta pública na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Nela
inclúese unha completa motivación ambiental e xurídica.
En canto ao estudo de alternativas, é adecuado e adaptado ao previsto na Lei 21/2013, do 9 de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROrmBrs0d2o9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2d4a6944-58b1-9b28-80e4-84a1f6b72c92
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

decembro, de avaliación ambiental. Como non pode ser doutro xeito, as determinacións do Plan
de Residuos Industriais de Galicia (PRIGA) son determinantes dentro do trámite da autorización
administrativa perceptiva”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159856
Data
01/08/2019 13:15

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 20144, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,
sobre “a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto
ambiental emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático en
relación coa planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos
no lugar da Furoca, promovida pola empresa Gesmaga, así como as razóns existentes
para non demandar a realización dunha avaliación ambiental ordinaria”, (publicada no
BOPG número 215 do 22 de novembro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten
o seguinte contido:
“A Resolución do 18 de setembro de 2017 da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático pola que se formula o informe de impacto ambiental da planta de almacenamento e
valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca atópase dispoñible para
consulta pública na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Nela
inclúese unha completa motivación ambiental e xurídica.
En canto ao estudo de alternativas, é adecuado e adaptado ao previsto na Lei 21/2013, do 9 de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROpkHpxfTs59
Verificación:
CVE-PREPAR: 1b7d6127-8e32-71c7-4e61-6ef31700ddf2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

decembro, de avaliación ambiental. Como non pode ser doutro xeito, as determinacións do Plan
de Residuos Industriais de Galicia (PRIGA) son determinantes dentro do trámite da autorización
administrativa perceptiva”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159845
Data
01/08/2019 13:14

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 22713, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,
sobre “a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto
ambiental emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático
respecto da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos
no lugar da Furoca, promovida pola empresa Gesmaga, así como as razóns existentes
para non demandar a realización dunha avaliación ambiental ordinaria”, (publicada no
BOPG número 242 do 18 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“A Resolución do 18 de setembro de 2017 da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático pola que se formula o informe de impacto ambiental da planta de almacenamento e
valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca atópase dispoñible para
consulta pública na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Nela
inclúese unha completa motivación ambiental e xurídica.
En canto ao estudo de alternativas, é adecuado e adaptado ao previsto na Lei 21/2013, do 9 de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROYCdySZwvz0
Verificación:
CVE-PREPAR: 87088f76-9687-71e9-8156-073fe1f10fa1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

decembro, de avaliación ambiental. Como non pode ser doutro xeito, as determinacións do Plan
de Residuos Industriais de Galicia (PRIGA) son determinantes dentro do trámite da autorización
administrativa perceptiva”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159844
Data
01/08/2019 13:14

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 22714, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,
sobre “a valoración do Goberno galego en relación coa resolución na que se formula o
informe de impacto ambiental da planta de almacenamento e valorización de residuos
industriais e urbanos no lugar da Furoca, promovida pola empresa Gesmaga”, (publicada
no BOPG número 241 do 17 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“A Resolución do 18 de setembro de 2017 da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático pola que se formula o informe de impacto ambiental da planta de almacenamento e
valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca atópase dispoñible para
consulta pública na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Nela
inclúese unha completa motivación ambiental e xurídica.
En canto ao estudo de alternativas, é adecuado e adaptado ao previsto na Lei 21/2013, do 9 de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO6WEDpnXaq9
Verificación:
CVE-PREPAR: 9a4b2be9-96c7-3998-0593-7137d9e11b37
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

decembro, de avaliación ambiental. Como non pode ser doutro xeito, as determinacións do Plan
de Residuos Industriais de Galicia (PRIGA) son determinantes dentro do trámite da autorización
administrativa perceptiva”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191071
Data
07/08/2019 14:03

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34653 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños
e outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as previsións do goberno galego
respecto das centrais hidráulicas que xa teñen a súa concesión caducada”, (publicada
no BOPG número 349 do 31 de agosto de 2018), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A produción de enerxía hidroeléctrica lévase a cabo mediante o outorgamento de
concesións demaniais de uso do dominio público hidráulico a proposta e por iniciativa de
empresas privadas que financian a montaxe das centrais e a súa posta en explotación coa
previsión da futura reversión das obras á Administración, unha vez rematado o prazo de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO0BN6cE7YB4
Verificación:
CVE-PREPAR: 07556592-6d30-5bd5-a8a3-f13f0b2c38f1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

vixencia. Por este motivo, dado que a implantación dun aproveitamento hidroeléctrico
contempla o uso dun ben público como é a auga, durante as distintas fases da súa
existencia a explotación está suxeita a un férreo control por parte das Administracións
hidráulicas competentes (sexan o Estado ou as Comunidades Autónomas), que esixen ás
empresas eléctricas promotoras un rigoroso cumprimento das cláusulas e condicións
concesionais e da lexislación vixente, tanto hidráulica, como ambiental e urbanística.
Na actualidade, o mapa de aproveitamentos hidroeléctricos en explotación responde a unha
gran variedade de casuística derivada das distintas situacións concesionais orixinais en
función do momento do seu outorgamento. Sobre este panorama os organismos
encargados da Administración hidráulica deben aplicar novos modelos de xestión hidráulica
esixidos polo dereito comunitario, que ten uns mandatos moi específicos respecto dos
obxectivos ambientais e respecto dos métodos da súa consecución.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
07/08/2019 14:03:56

A caducidade das concesións hidroeléctricas é unha cuestión complexa, que se está a
desenvolver na Administración hidráulica de Galicia, e que esixe unha análise en
profundidade e caso a caso. Non se pode falar dunha solución xeral, porque cada caso ten
as súas particularidades. As decisións a este respecto en todas as concesións virán guiadas
polo interese xeral, atendendo en cada caso concreto á súa rendibilidade social, patrimonial
e natural”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
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Data
07/08/2019 14:03

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35303 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños
e outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as actuacións levadas a cabo polo
Goberno galego respecto das centrais hidráulicas que xa teñen caducada a súa
concesión”, (publicada no BOPG número 352 do 5 de setembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A produción de enerxía hidroeléctrica lévase a cabo mediante o outorgamento de
concesións demaniais de uso do dominio público hidráulico a proposta e por iniciativa de
empresas privadas que financian a montaxe das centrais e a súa posta en explotación coa
previsión da futura reversión das obras á Administración, unha vez rematado o prazo de
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROSpFbq8oOW6
Verificación:
CVE-PREPAR: 98c461c1-6b98-6e67-45e3-c8a3a874e5d9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

vixencia. Por este motivo, dado que a implantación dun aproveitamento hidroeléctrico
contempla o uso dun ben público como é a auga, durante as distintas fases da súa
existencia a explotación está suxeita a un férreo control por parte das Administracións
hidráulicas competentes (sexan o Estado ou as Comunidades Autónomas), que esixen ás
empresas eléctricas promotoras un rigoroso cumprimento das cláusulas e condicións
concesionais e da lexislación vixente, tanto hidráulica, como ambiental e urbanística.
Na actualidade, o mapa de aproveitamentos hidroeléctricos en explotación responde a unha
gran variedade de casuística derivada das distintas situacións concesionais orixinais en
función do momento do seu outorgamento. Sobre este panorama os organismos
encargados da Administración hidráulica deben aplicar novos modelos de xestión hidráulica
esixidos polo dereito comunitario, que ten uns mandatos moi específicos respecto dos
obxectivos ambientais e respecto dos métodos da súa consecución.
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A caducidade das concesións hidroeléctricas é unha cuestión complexa, que se está a
desenvolver na Administración hidráulica de Galicia, e que esixe unha análise en
profundidade e caso a caso. Non se pode falar dunha solución xeral, porque cada caso ten
as súas particularidades. As decisións a este respecto en todas as concesións virán guiadas
polo interese xeral, atendendo en cada caso concreto á súa rendibilidade social, patrimonial
e natural”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 2 de 2

172394

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROSpFbq8oOW6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:03:42

172395

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191064
Data
07/08/2019 14:03

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno

número: 41488, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “a opinión da Xunta de Galicia respecto das medidas
complementarias ás reflectidas no Plan estatal de vivenda que é necesario reforzar para
garantir o acceso á vivenda das persoas mozas galegas”, (publicada no BOPG número 397 do
13 de decembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª do pasado 23 de abril de 2019 polo
director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), en resposta á pregunta oral 43852.
Na súa intervención, o director xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre a emancipación
xuvenil e as políticas de vivenda destinadas á mocidade galega”.
Enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 23 de abril de 2019:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2019-04-23?part=a864e6a1-5b97-496e-8f71-

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO7cscgpz0f9
Verificación:
CVE-PREPAR: 17c37753-c2d0-1802-9e78-e130345d5650
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

73ad397b4bf3&start=4388
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172396

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
07/08/2019 14:03:35

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO7cscgpz0f9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:03:35

172397

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159843
Data
01/08/2019 13:14

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35306, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,
sobre “a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto
ambiental emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático
respecto da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos
no lugar da Furoca, promovida pola empresa Gesmaga, así como as razóns existentes
para non demandar a realización dunha avaliación ambiental ordinaria”, (publicada no
BOPG número 353 do 6 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“A Resolución do 18 de setembro de 2017 da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático pola que se formula o informe de impacto ambiental da planta de almacenamento e
valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca atópase dispoñible para
consulta pública na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Nela
inclúese unha completa motivación ambiental e xurídica.
En canto ao estudo de alternativas, é adecuado e adaptado ao previsto na Lei 21/2013, do 9 de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROpAKXt48446
Verificación:
CVE-PREPAR: aea7ebc5-70b3-0fb0-0fd7-a99343a4eb23
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

decembro, de avaliación ambiental. Como non pode ser doutro xeito, as determinacións do Plan
de Residuos Industriais de Galicia (PRIGA) son determinantes dentro do trámite da autorización
administrativa perceptiva”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172398

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2019 13:14:29

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROpAKXt48446
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:14:29

172399

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191061
Data
07/08/2019 14:03

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41489, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “as medidas específicas para a emancipación xuvenil e o
acceso á vivenda das persoas mozas postas en marcha polo Goberno galego durante a X
lexislatura, os seus resultados e os datos desagregados das persoas mozas de ata 35 anos
inscritas no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia, así como a opinión da
Xunta de Galicia respecto da necesidade de reforzar as medidas reflectidas no Plan estatal de
vivenda con medidas específicas de apoio á emancipación e acceso á vivenda das persoas
mozas galegas”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª do pasado 23 de abril de 2019 polo
director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), en resposta á pregunta oral 43852.
Na súa intervención, o director xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre a emancipación
xuvenil e as políticas de vivenda destinadas á mocidade galega”.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROYNlnbuTVt9
Verificación:
CVE-PREPAR: c731eb85-5f35-0ee1-3c93-de83341792b3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 23 de abril de 2019:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2019-04-23?part=a864e6a1-5b97-496e-8f7173ad397b4bf3&start=4388
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172400

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
07/08/2019 14:03:28

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROYNlnbuTVt9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:03:28

172401

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159830
Data
01/08/2019 13:13

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 46348, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a política que promove a Xunta de Galicia
en relación coa adquisición preferente de vivendas protexidas polo dereito de tanteo e
retracto, para a súa incorporación ao parque público de vivenda, así como as previsións
concretas ao respecto para os anos 2019 e 2020”, (publicada no BOPG número 435 do 21
de febreiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“As vivendas protexidas non se poden transmitir en calquera momento, nin a calquera persoa
ou sociedade, nin a calquera prezo. Todos os requisitos e os prazos están regulados por lei e o
seu cumprimento é estritamente vixiado polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Ao
mesmo tempo, as limitacións ao dereito de dispoñer da vivenda protexida deben constar na
escritura de compravenda e estar inscritos no Rexistro da Propiedade, de xeito que se
multiplican os controis.
Neste sentido, exercer o dereito de tanteo e retracto só serve para impedir que o comprador da
vivenda, que cumpre todos os requisitos para acceder a ela, se vexa impedido de poder optar a
unha vivenda protexida. A Xunta de Galicia opta preferentemente por facilitar o acceso á
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRORA0fQwSpa6
Verificación:
CVE-PREPAR: dc2e0815-5d65-52e4-9d06-bd98541d0f86
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

vivenda con novas promocións, adquisición de vivendas para a súa rehabilitación, axudas ao
alugueiro e á rehabilitación e axudas aos concellos para a creación dun parque público
municipal de vivenda en alugueiro que complemente ao propio da Xunta de Galicia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172402

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2019 13:13:44

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRORA0fQwSpa6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:13:44

172403

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1160770
Data
01/08/2019 16:36

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 47813, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “ as previsións do Goberno galego referidas
á aprobación dun plan de conservación da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e
Traba segundo o establecido no Decreto 294/2008, así como o asinamento dos convenios
de colaboración comprometidos cos concellos de Vimianzo e Laxe para labores de
limpeza e sinalización deses espazos”, (publicada no BOPG número 450 do 27 de marzo de
2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Actualmente, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural está ultimando a elaboración dos plans
de conservación dos monumentos naturais de Souto da Retorta, Fraga de Catasós e A Serra de
Pena Corneira. Ademais, estase a traballar na elaboración dos PRUX de todos os parques
naturais. O seguinte paso serán os traballos de planificación da paisaxe protexida de Penedos
de Pasarela e Traba.
Como non pode ser doutro xeito, tanto o plan de acción da paisaxe como o plan de
conservación garantirán a protección, xestión e ordenación da paisaxe protexida”.
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROTxf2CL0sW0
Verificación:
CVE-PREPAR: 5a3dfb04-cbc6-4f28-a0a5-6ff26939c0a3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172404

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2019 16:36:42

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROTxf2CL0sW0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 16:36:42

172405

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153417
Data
31/07/2019 16:36

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 50596, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado de desenvolvemento no que se atopa o pr
oceso selectivo de persoal para o Corpo de inspectores veterinarios da Xunta de Galicia
convocado mediante a Orde da Consellería de Facenda, do 31 de marzo de 2017, así
como o prazo previsto para a publicación das puntuacións definitivas”(publicada no
BOPG número 486 do 12 de xuño de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Facenda, que ten o seguinte contido:
“A oposición para o acceso á escala de veterinarios da Xunta de Galicia estase realizando
dentro dos prazos legais.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROEwBf3SDgB8
Verificación:
CVE-PREPAR: d13fcc70-9730-2778-8863-7f7d5d5658a7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A última resolución foi no mes de xaneiro, na que se deu comezo á fase de baremación de
méritos. Nesta fase, o Tribunal atopou dúbidas interpretativas, motivo polo cal solicitou informe
aclaratorio á Dirección Xeral da Función Pública. Esta Dirección, logo de confirmar que hai
aspectos dubidosos a raíz de recente xurisprudencia, decidiu solicitar informe á Asesoría
Xurídica da Xunta para que clarifique estas dúbidas.
Unha vez se reciba este informe e se clarifiquen as dúbidas, a Xunta continuará coa
baremación e pechará esta fase.
A Xunta está a actuar cun único criterio: acadar a maior seguridade xurídica para evitar
reclamacións e resolucións xudiciais posteriores que poidan comprometer o resultado do
proceso, prexudicando aos aspirantes que participan nel.
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172406

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
31/07/2019 16:36:31

En todo caso, convén lembrar que a solicitude de informes sobre aspectos dubidosos é un
procedemento habitual en calquera administración, que se activa en procura da maior
seguridade xurídica”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROEwBf3SDgB8
Verificación:
CVE-PREPAR: d13fcc70-9730-2778-8863-7f7d5d5658a7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

172407

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROEwBf3SDgB8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 31/07/2019 16:36:31

172408

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153431
Data
31/07/2019 16:39

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42053, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán
Lorenzo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións do Goberno
galego en relación ao tratamento de augas residuais na ría de Pontevedra”,
(publicada no BOPG número 410 do 14 de xaneiro de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas
e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O saneamento integral das rías galegas é un dos obxectivos prioritarios do Goberno
galego. A aposta da Xunta polo saneamento das rías, en xeral, e pola ría de Pontevedra,
en particular, é clara: estase traballando cun grande esforzo para sentar as bases do
saneamento desta ría co máximo respecto ao medio ambiente e pensando no beneficio

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO7jmmKWmMI8
Verificación:
CVE-PREPAR: d9a00ec7-71f6-d661-c809-003b83d3b751
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de todos os galegos.
A Xunta ten a capacidade para actuar no seu ámbito de competencia e, nese sentido,
está adoptando as decisións máis axeitadas coas ferramentas das que dispón e seguirá
traballando pola mellora do saneamento da ría de Pontevedra na busca da mellor
solución desde un punto de vista técnico, económico, social e ambiental, intentando
minimizar os impactos ambientais e sociais que poden ocasionar este tipo de actuacións;
e traballando en prol do crecemento da ría e dos seus fundamentais sectores produtivos
(actividade marisqueira, turismo...) que se verán beneficiados por estas actuacións.
No saneamento da ría de Pontevedra desde o ano 2009 lévanse investido arredor de 40
millóns de euros. Actualmente, atópase en redacción o Plan de Saneamento Local, no
que se plasmarán as actuacións que permitirán mellorar definitivamente o estado desta
ría.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
31/07/2019 16:39:18

Actualmente tamén está en marcha a actuación consistente na mellora da EDAR actual
de Praceres, cun investimento de 16 millóns de euros, e que se completará coa
construción dun novo emisario submarino, dimensionado para a situación actual e futura.
Convén recordar tamén que a Xunta destina 3 millóns ao ano á explotación da EDAR de
Praceres”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO7jmmKWmMI8
Verificación:
CVE-PREPAR: d9a00ec7-71f6-d661-c809-003b83d3b751
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172410

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO7jmmKWmMI8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 31/07/2019 16:39:18

172411

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159842
Data
01/08/2019 13:14

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42055, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a retirada polo Goberno do proxecto do emisario
submarino en Lourizán (Pontevedra)”, (publicada no BOPG número 410 do 14 de xaneiro de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
42057, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 449, do 26 de marzo de 2019.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROjkCnLvhHU9
Verificación:
CVE-PREPAR: 4d283001-3be9-1357-49e4-005cb4e3a838
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172412
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROjkCnLvhHU9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:14:21

172413

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153428
Data
31/07/2019 16:38

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42426, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará
Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a consideración pola Xunta
de Galicia do posicionamento do pleno do Concello de Pontevedra en contra da
ampliación da depuradora dos Praceres”, (publicada no BOPG número 410 do 14 de
xaneiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:

“O 10 de marzo do ano 2016 recaeu sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea,
declarativa de incumprimento da Directiva 91/271/CEE, sobre tratamento de augas

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROoIgfKrslY9
Verificación:
CVE-PREPAR: 04f7a550-53e0-6c91-1806-47b20b2a1048
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

residuais.
Esta sentenza declara o incumprimento que existe da Directiva en relación con esta
aglomeración, pero podería traducirse en consecuencias económicas para o Reino de
España, que se ponderan en función do grado de compromiso das Administracións coa
resolución do problema existente. Para evitar consecuencias económicas negativas e que
se poidan dar novos procedementos de infracción é preciso buscar a solución á
problemática existente para que os concellos poidan cumprir coa normativa Europea en
materia de saneamento.
Para dar cumprimento á Directiva 91/271/CEE, de 21 de maio, de augas residuais
urbanas, desde a Xunta de Galicia vense traballando de maneira constante e cun
compromiso claro de consecución deste obxectivo. A Xunta, a través Augas de Galicia, no
marco das súas competencias, está a realizar todas as actuacións para adecuarse, canto
antes, ao cumprimento das directivas europeas.
páxina 1 de 2
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Desde a Xunta a aposta polo saneamento das rías, en xeral, e pola ría de Pontevedra, en
particular, é clara: estase traballando cun grande esforzo para sentar as bases do
saneamento desta ría co máximo respecto ao medio ambiente e pensando no beneficio
de todos os galegos.
A Xunta ten a capacidade para actuar no seu ámbito de competencia e está adoptando
as decisións máis axeitadas, xa que non existen outras alternativas viables que acheguen
solucións, e a inactividade non pode ser unha opción.
Desde o Goberno galego seguirase traballando pola mellora do saneamento da ría de
Pontevedra buscando a mellor solución desde un punto de vista técnico, económico,
social e ambiental, intentando minimizar os impactos ambientais e sociais que poden ter
este tipo de actuacións e traballando en prol do crecemento da ría e dos seus
fundamentais sectores produtivos (actividade marisqueira, turismo...) que se verán
beneficiados por estas actuacións”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROoIgfKrslY9
Verificación:
CVE-PREPAR: 04f7a550-53e0-6c91-1806-47b20b2a1048
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1160775
Data
01/08/2019 16:38

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42719, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a política do Goberno galego en materia de
depuración e saneamento”, (publicada no BOPG número 414 do 18 de xaneiro de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xuño
de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Para o Goberno galego é absolutamente prioritaria a mellora e conservación da calidade das
masas de auga da Comunidade. É un dos compromisos máis firmes, no que se vén traballando
nos últimos anos e co que se está contribuíndo de xeito eficaz a acadar ese saneamento. A
Xunta traballa para acadar os obxectivos fixados cunha programación de actuacións dotada
orzamentariamente. Ten elaborado plans de saneamento locais (plans especiais), ten
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROBA3fGn2Ox5
Verificación:
CVE-PREPAR: 332d36b2-85f6-cab4-79c7-3d17616faa94
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

construído infraestruturas necesarias (investimentos), e realiza un seguimento e control
continuo da calidade das augas.
Cómpre salientar que para dar cumprimento á Directiva 91/271/CEE, de 21 de maio, de augas
residuais urbanas, por parte de Augas de Galicia vense traballando de maneira constante e cun
compromiso claro de consecución deste obxectivo. Augas de Galicia, no marco das súas
competencias, está a realizar todas as actuacións para adecuarse, canto antes, ao
cumprimento das directivas europeas.
No caso concreto da ría de Pontevedra, o Goberno galego, a través do Plan de saneamento
local da ría, realizou traballos de inventariado das redes de saneamento, de medicións de
caudal circulante polas redes e de calidade, de realización de batimetrías e de realización dun
modelo dixital calibrado das redes de saneamento e do modelo calibrado da ría de Pontevedra.
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Estes traballos teñen permitido a definición de propostas de actuación e o establecemento
dunha priorización das mesmas.
No curto prazo, a Xunta aposta pola mellora da actual estación depuradora de augas residuais
e pola construción dun novo emisario, prevéndose ao seu termo unha mellora substancial da
calidade da auga depurada da EDAR.
A Xunta vén amosando o seu compromiso co saneamento da ría, axudando nunha materia que
é de competencia municipal, no que ten investido arredor de 40 millóns de euros.
O traballo que está a liderar a Xunta na depuradora dos Praceres persegue un obxectivo a
compartir polos concellos, como organismos competentes en saneamento e depuración. Neste
sentido, faise necesario a implicación dos concellos no saneamento da ría, comezando pola
reparación das deficiencias existentes na súa rede de colectores, para o que xa recadan a taxa
de alcantarillado, que é finalista.
Desde o Goberno galego seguirase traballando pola mellora do saneamento da ría de
Pontevedra buscando a mellor solución desde un punto de vista técnico, económico, social e
ambiental, intentando minimizar os impactos ambientais e sociais e traballando en prol do
crecemento da ría e dos seus fundamentais sectores produtivos (actividade marisqueira,
turismo...) porque, a día de hoxe, non actuar na depuradora dos Praceres supón un risco real
para estes sectores.
No relativo ao saneamento de Santiago de Compostela, cómpre lembrar que este está
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROBA3fGn2Ox5
Verificación:
CVE-PREPAR: 332d36b2-85f6-cab4-79c7-3d17616faa94
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

declarado de interese xeral do Estado desde o ano 2001, e tamén as estacións depuradoras de
augas residuais de Ribeira e de Vigo foron executadas pola Administración Xeral do Estado.
En canto ao procedemento da Unión Europea, indicar que se trata dunha denuncia ao Reino de
España, que afecta a núcleos urbanos de toda España. O encargado da defensa ante Europa é
o Ministerio para a Transición Ecolóxica e a coordinación das actuacións fronte á Comisión
realízase a través do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación. A Xunta
colabora en todo momento e con plena disposición para realizar as actuacións que sexan
necesarias para esta defensa.
Por último, en relación ao Plan nacional de depuración, saneamento, eficiencia, aforro e
reutilización, o Estado está a someter unhas directrices sobre ese Plan ao trámite de consulta
pública e está pendente de coñecerse cal será o investimento que vai realizar o Estado, máis
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alá da proposta nos programas de medidas dos plans hidrolóxicos. Desde a Xunta de Galicia
colaborarase co Goberno do Estado en todo o que sexa requirido”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROBA3fGn2Ox5
Verificación:
CVE-PREPAR: 332d36b2-85f6-cab4-79c7-3d17616faa94
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178746
Data
06/08/2019 09:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43115, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da Xunta de Galicia para a
paralización do proxecto de mellora no acceso a Setados, no Concello de As Neves”,
(publicada no BOPG número 417 do 23 de xaneiro de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 43116, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 450, do
27 de marzo de 2019”.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO0eAEG4rQ55
Verificación:
CVE-PREPAR: ba3ce0b2-0642-ca23-4671-fe8a9dd743c0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:46:41

172422

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178745
Data
06/08/2019 09:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43362, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración pola Xunta de Galicia da
posibilidade e necesidade de convocar unha mesa institucional e social pola
seguridade nas estradas co obxecto de acordar actuacións extraordinarias por todas
as administracións con competencias na materia”, (publicada no BOPG número 417 do
23 de xaneiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade , que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director da Axencia Galega de
Infraestruturas en resposta á pregunta oral en Comisión número 43361, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROodKPHmITt6
Verificación:
CVE-PREPAR: 01fa4729-7642-8ce3-8375-dd6df5a0fd21
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

celebrada o 7 de febreiro de 2019; e, máis recentemente, tamén ofrecida pola conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade en resposta á interpelación número 43360, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída no Pleno do 11 e 12 de xuño de
2019.
As respostas completas, tanto da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, como do
director da Axencia Galega de Infraestruturas, poden verse nos seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-06-12?
part=783b25a6-85e8-47f9-86e9-cbd618971dd3&start=13989
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-06-12?
part=783b25a6-85e8-47f9-86e9-cbd618971dd3&start=15009
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorialobras-publicas-medio-ambiente-servizos-2019-02-07?part=8b3ee90d-c645-4767-b967d3e805191ce6&start=2031
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorialobras-publicas-medio-ambiente-servizos-2019-02-07?part=8b3ee90d-c645-4767-b967d3e805191ce6&start=2946
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROodKPHmITt6
Verificación:
CVE-PREPAR: 01fa4729-7642-8ce3-8375-dd6df5a0fd21
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1182035
Data
06/08/2019 14:52

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno

número: 43478, formulada polo Grupo

Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Jacobo Moreira Ferro e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “as previsións respecto da execución da segunda fase das obras de
mellora na PO-531, no lugar da Devesa, e para atender as demandas dos veciños sobre esta
estrada”, (publicada no BOPG número 423 do 31 de xaneiro de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director da Axencia Galega de
Infraestruturas en resposta á pregunta oral en Comisión número 43476, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª
celebrada o 6 de marzo de 2019.
A resposta completa do director da Axencia Galega de Infraestruturas, pode verse nos seguintes
enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2019-03-06?part=b8bf938c-8554-4717-97ff-

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROE707KgQto8
Verificación:
CVE-PREPAR: 80f908d2-2478-6b23-1771-fd37c38fc534
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

591b68ac2da3&start=532
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2019-03-06?part=b8bf938c-8554-4717-97ff591b68ac2da3&start=1141
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178722
Data
06/08/2019 09:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43497, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Beatriz Mato Otero e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “o avance na execución da prolongación da Vía Ártabra entre a N-VI e a
estrada autonómica AC-221”, (publicada no BOPG número 417 do 23 de xaneiro de

2019),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de
2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director da Axencia Galega de
Infraestruturas en resposta á pregunta oral en Comisión número 43496, de similar contido e formulada
polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª celebrada o 6 de
marzo de 2019.
A resposta completa do director da Axencia Galega de Infraestruturas pode verse nos seguintes
enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obras-publicas-

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROmwzg0XjL40
Verificación:
CVE-PREPAR: 40cd7646-f6e8-2e52-ad16-a443cb1a14c0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

medio-ambiente-servizos-2019-03-06?part=b8bf938c-8554-4717-97ff-591b68ac2da3&start=1768
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obras-publicasmedio-ambiente-servizos-2019-03-06?part=b8bf938c-8554-4717-97ff-591b68ac2da3&start=2429
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178718
Data
06/08/2019 09:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 44438, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Luis Villares Naveira e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de Galicia
para garantir o uso do galego nos termos reflectidos na Lei 17/2006, do 5 de xuño, da
radio e televisión de titularidade estatal”, (publicada no BOPG número 423 do 31 de
xaneiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Secretaría Xeral de Medios, que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego exerce as súas funcións de conformidade coas competencias que ten
atribuídas no Estatuto de Autonomía e o resto da normativa de aplicación.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO1g22wJet57
Verificación:
CVE-PREPAR: 6681c894-8415-a945-4de6-ea0010de14f8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Así, de acordo co artigo 34 do Estatuto de Autonomía de Galicia, correspóndenlle á
Comunidade Autónoma de Galicia as competencias canto á regulación, creación e
mantemento da súa propia radio e televisión, no marco das normas básicas do Estado.
É, precisamente, o principio de competencia o que determina a esixencia de
responsabilidades ás administracións polas funcións que teñen atribuídas.
Polo tanto, o que non pode facer a Xunta de Galicia é inmiscuirse nas competencias que
ostenta a Administración Xeral do Estado.
Neste senso, o Goberno galego non pode atribuirse ningunha potestade sobre a
Corporación de Radio y Televisión Española.
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Como é sabido, existe a nivel estatal una Comisión parlamentaria mixta a través da cal se
exerce un control da CRTVE e, no marco da cal, pódense esixir responsabilidades canto ao
cumprimento das súas obrigas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO1g22wJet57
Verificación:
CVE-PREPAR: 6681c894-8415-a945-4de6-ea0010de14f8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO1g22wJet57
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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172432

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159837
Data
01/08/2019 13:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 45228, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto do encargo
dalgún estudo en relación coa contaminación do río Umia”, (publicada no BOPG número 430
do 13 de febreiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola directora de Augas de Galicia en
resposta á pregunta oral en Comisión número 45229, de similar contido e formulada polo mesmo
grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª celebrada o 6 de marzo de
2019.
A resposta completa da directora de Augas de Galicia pode verse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obrasCSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO84uSXjhhy6
Verificación:
CVE-PREPAR: 1c305c05-1989-4950-2da8-af06c5afb312
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

publicas-medio-ambiente-servizos-2019-03-06?part=b8bf938c-8554-4717-97ff591b68ac2da3&start=6537
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO84uSXjhhy6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:13:59

172434

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191027
Data
07/08/2019 14:02

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 45351 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “o establecemento polo
Goberno galego dalgún acordo cos concellos en relación co canon unitario de
tratamento por tonelada do lixo doméstico que deberá aplicar Sogama para o ano
2019”, (publicada no BOPG número 430 do 13 de febreiro de 2019), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento

de

Galicia,

a

contestación

formulada

pola

Consellería

de

Medio

Ambiente,Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A rebaixa do 10% do canon aplicado aos concellos abordouse no seno do Consello de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROmMQtSgPwT9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6efe3ae3-9b86-3919-a945-ac09d9a9a1a1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Administración de Sogama, do que forma parte do presidente da Fegamp, que foi informado
dos pasos dados e do que se tiveron en conta as propostas realizadas.
O canon inclúe a transferencia, o transporte e o tratamento dos residuos urbanos
procedentes dos concellos adheridos a Sogama.
No ano 2018, tratouse no complexo medioambiental de Cerceda o 74% do lixo recibido en
Sogama, desviando a vertedoiro un 26%, unha porcentaxe moi inferior á dos outros modelos
de xestión de residuos urbanos existentes en Galicia e á propia media estatal, situada no
57%.
Sogama contribúe ao cumprimento das directrices comunitarias en materia de xestión de
residuos. De feito, coa ampliación do complexo medioambiental, multiplicará por catro a súa
achega á reciclaxe e acadará o vertido técnico cero (10%) en 2020. Polo que cumprirá con
páxina 1 de 2
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15 anos de antelación o obxectivo establecido por Europa para os Estados membros de
desviar a vertedoiro só o 10% en 2035”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROmMQtSgPwT9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6efe3ae3-9b86-3919-a945-ac09d9a9a1a1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROmMQtSgPwT9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:02:11

172437

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1182034
Data
06/08/2019 14:52

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno

número: 45467, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García,
sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o impacto que están a ter, na
fauna e na flora do río Tea, as deficiencias existentes no sistema de depuración de augas
residuais de Ponteareas”, (publicada no BOPG número 430 do 13 de febreiro de

2019),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de
2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola directora de Augas de Galicia en
resposta á pregunta oral en Comisión número 45466, de similar contido e formulada polo mesmo
grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª celebrada o 6 de marzo de
2019.
A resposta completa da directora de Augas de Galicia pode verse nos seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2019-03-06?part=b8bf938c-8554-4717-97ff591b68ac2da3&start=5668

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROn2EalNhmQ9
Verificación:
CVE-PREPAR: e3485133-ad54-da93-3d05-fc3dca776340
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2019-03-06?part=b8bf938c-8554-4717-97ff591b68ac2da3&start=6369
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROn2EalNhmQ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 14:52:05

172439

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191020
Data
07/08/2019 14:01

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 46346 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “a política que promove a Xunta de Galicia en
relación coa adquisición preferente de vivendas protexidas polo dereito de tanteo e retracto,
para a súa incorporación ao parque público de vivenda”, (publicada no BOPG número 434 do
20 de febreiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“As vivendas protexidas non se poden transmitir en calquera momento, nin a calquera persoa ou
sociedade, nin a calquera prezo. Todos os requisitos e os prazos están regulados por lei e o seu
cumprimento é estritamente vixiado polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Ao mesmo
tempo, as limitacións ao dereito de dispoñer da vivenda protexida deben constar na escritura de
compravenda e estar inscritos no Rexistro da Propiedade, de xeito que se multiplican os controis.
Neste sentido, exercer o dereito de tanteo e retracto só serve para impedir que o comprador da
vivenda, que cumpre todos os requisitos para acceder a ela, se vexa impedido de poder optar a
unha vivenda protexida.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROF8RyevxW29
Verificación:
CVE-PREPAR: 866b9ef7-9091-c690-0833-db1ceecbb868
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Xunta de Galicia opta preferentemente por facilitar o acceso á vivenda con novas promocións,
adquisición de vivendas para a súa rehabilitación, axudas ao alugueiro e á rehabilitación e axudas
aos concellos para a creación dun parque público municipal de vivenda en alugueiro que
complemente ao propio da Xunta de Galicia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 1 de 1
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROF8RyevxW29
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:01:56

172441

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191014
Data
07/08/2019 14:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 46382 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “o cumprimento polo Goberno galego do
Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia para o período 2010-2020”, (publicada
no BOPG número 437 do 27 de febreiro de 2019), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento

de

Galicia,

a

contestación

formulada

pola

Consellería

de

Medio

Ambiente,Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia está cumprindo e desenvolvendo as medidas establecidas no Plan de
Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2022.
Os datos de xestión de residuos urbanos teñen mellorado nos últimos anos, situando a

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROot68BcY3b4
Verificación:
CVE-PREPAR: af2784b5-4699-4137-7f87-0ce32bddd6a5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia como unha das comunidades autónomas que menos residuos elimina en vertedoiro.
Ao respecto das competencias, cómpre lembrar que as entidades locais son as depositarias
das competencias exclusivas de recollida e tratamento de residuos urbanos ou domésticos,
tal e como lles veñen atribuídas pola lexislación básica estatal e autonómica de residuos e
réxime local.
A Mesa de Residuos é un dos medios empregados pola Xunta de Galicia co obxectivo de
contribuír a acadar solucións. Deste xeito, as mesas de residuos estanse desenvolvendo
para poder traballar conxuntamente cos concellos e coas empresas xestoras. Os resultados
están sendo satisfactorios, pola elevada participación dos concellos e a súa implicación.
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Cómpre lembrar que no PXRUG recóllese que as plantas de compostaxe corresponden á
iniciativa local ou privada. A Xunta xa deu un paso adiante coa implantación dunha planta de
compostaxe de maior capacidade que as previstas no Plan e emprazada nas instalacións de
Sogama”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROot68BcY3b4
Verificación:
CVE-PREPAR: af2784b5-4699-4137-7f87-0ce32bddd6a5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROot68BcY3b4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:01:41

172444

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159824
Data
01/08/2019 13:13

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 46646, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a apertura por parte do Goberno galego
dalgunha investigación respecto do tráfico ilegal de peles de raposo”, (publicada no
BOPG número 437 do 27 de febreiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións febreiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“As actuacións ás que se fai referencia na iniciativa foron iniciadas pola Garda Civil e están
sendo obxecto de investigación. No marco deste procedemento, o 21 de febreiro recibiuse na
xefatura territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Coruña atestado
do Seprona no que se solicitaba información relativa aos tecores da provincia. Esta información
foille facilitada ao Seprona, que investiga o caso”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROqVZpbberl9
Verificación:
CVE-PREPAR: 25ec3e34-7830-0157-a706-71fa6fea33c0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROqVZpbberl9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:13:30

172446

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191013
Data
07/08/2019 14:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno

número: 46932, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “o coñecemento polo Goberno galego do crecente
malestar da veciñanza pola demora que hai no remate das obras da estrada PO-230, na
parroquia de Serrapio, no concello de Cerdedo-Cotobade”, (publicada no BOPG número 441 do
6 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“ A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
46934, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 450, do 27 de marzo de 2019. Cómpre
engadir, en todo caso, que as obras foron executadas no prazo previsto no contrato e xa están
rematadas”.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO9EBwH3qCp5
Verificación:
CVE-PREPAR: bbe87054-0112-6959-63c9-d6c7b8d217a4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO9EBwH3qCp5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:01:33

172448

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178712
Data
06/08/2019 09:45

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47004, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez
Seco e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento polo Goberno
galego da carencia de rede de saneamento nos núcleos dos Calzados, Os Vilariños,
A Lagoa, Porcar, O Lombo e o Pereiro, no concello da Capela”, (publicada no BOPG
número 441 do 6 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 47002, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 456, do
4 de abril de 2019”.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO7VM3XY8cz6
Verificación:
CVE-PREPAR: 8b915e40-3438-a9a9-04f8-dccf794e2993
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO7VM3XY8cz6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:45:41

172450

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178688
Data
06/08/2019 09:45

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47103, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego para
garantirlle á cidadanía o acceso á auga como dereito básico”, (publicada no BOPG número
441 do 6 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións febreiro-xuño de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
47105, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 456, do 4 de abril de
2019”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROAPTI6YQ2S4
Verificación:
CVE-PREPAR: 52909931-e0f4-aca4-d974-a6e0102b8973
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROAPTI6YQ2S4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:45:18

172452

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178683
Data
06/08/2019 09:44

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47324, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión da Xunta de Galicia respecto da
necesidade de darlle a máxima prioridade ao arranxo da estrada PO-234, no concello de
Ponte Caldelas”, (publicada no BOPG número 444 do 13 de marzo de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2019,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Para a mellora da estrada PO-234 a Administración autonómica preveu a execución das obras
en tres fases.
Unha primeira, a mellora da estrada entre os puntos quilométricos 4+150 (Cruce de Portasouto)
e

6+840 (Aguasantas), cunha lonxitude de case 2,7 km, nos termos municipais de Ponte

Caldelas e Cerdedo-Cotobade, xa rematada e á disposición de veciños e usuarios. Os traballos
consistiron na ampliación da calzada ata os 7 metros de ancho, con dous carrís de 3 metros e

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROnhqwhp5hv1
Verificación:
CVE-PREPAR: 06c32736-1d94-f9d1-dce4-de0ecae601a6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

beiravías de 0,5 metros, ademais da construción de gabias de seguridade e o reforzo da
seguridade viaria nas interseccións.
Unha segunda fase, para a mellora da PO-234 entre os puntos quilométricos 0+420 e 2+580,
cunha lonxitude de algo máis de 2 km. Esta actuación desenvólvese na súa totalidade no termo
municipal de Ponte Caldelas, desde o final da travesía de Ponte Caldelas ata a entrada de
Laxoso.
Os traballos inclúen mellorar puntualmente o trazado, ampliar a calzada ata os 7 metros,
mellorar as interseccións con viarios públicos, repoñer toda a sinalización horizontal e vertical e
as barreiras de seguridade flexibles e acondicionar os accesos a tres camiños con dobre
tratamento superficial. A sección tipo está formada por dous carrís de 3 metros de anchura e
beiravías de 0,5 metros. Nalgunhas zonas puntuais realizarase unha corrección do trazado,
incrementando os radios das curvas para mellorar a seguridade viaria.
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06/08/2019 09:44:51

O proxecto foi licitado o 6 de marzo por un importe de preto de 650.000 euros e foi adxudicado
a mediados do mes de xullo.
A mellora da PO-234 completarase cunha terceira fase, que se desenvolverá entre os puntos
quilométricos 2+580 (Laxoso) e 4+150 (Cruce de Portasouto)”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROnhqwhp5hv1
Verificación:
CVE-PREPAR: 06c32736-1d94-f9d1-dce4-de0ecae601a6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROnhqwhp5hv1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:44:51

172455

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159819
Data
01/08/2019 13:13

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47399, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “os niveis de contaminación atmosférica acadados en Galicia durante
o mes de febreiro de 2019 e a xestión do Goberno galego ao respecto”, (publicada no
BOPG número 444 do 13 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións febreiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“En febreiro de 2019, Galicia sufriu dous episodios de intrusión de po sahariano. Con todo, os
valores medios de PM10 obtidos neses días non supuxeron en ningún momento un risco de
exposición aguda para a saúde das persoas. Durante esas xornadas, a Xunta de Galicia
mantivo informada á poboación sobre este fenómeno, a súa duración e intensidade, así como
das medidas de protección necesarias durante estes episodios.
Cómpre lembrar que o valor límite para PM10 establécese en 40 µg/m3 para a media anual e
50 µg/m3 para a media diaria, podendo ser superado este valor en 35 ocasións anuais. En

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROqUNwvEBoV9
Verificación:
CVE-PREPAR: 3b24dc03-9e28-56e8-ac03-9480a2fc92d4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

febreiro de 2019, estes valores ou ben non se superaron ou o fixeron en menos de 5 veces, moi
lonxe de superar as 35 ocasións establecidas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROqUNwvEBoV9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:13:15

172457

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178679
Data
06/08/2019 09:44

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47683, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
e don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre “o contido do informe da Axencia Tributaria de
Galicia referido ao balance das actuacións levadas a cabo no ano 2018 en materia de
control fiscal”, (publicada no BOPG número 446 do 21 de marzo de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2019,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Facenda, que ten o
seguinte contido:
“O informe ao que fai referencia o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia foi aprobado
o pasado 27 de xuño polo Consello Reitor da Axencia Tributaria de Galicia. Unha vez aprobado
este informe foi enviado ao Parlamento de Galicia e aos grupos parlamentarios o venres día 28
de xuño. Así mesmo este informe aparece colgado na páxina web da ATRIGA no seguinte
enlace:
http://www.atriga.gal/documents/16561/105563/2018-Informe-Actividade-ATRIGA.pdf/1ddbe356940f-4eed-a998-61a4fccd2c10

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO8XU5G2Stv0
Verificación:
CVE-PREPAR: 0c0bd5c4-ce35-ffd8-dd31-b2be5b84dcd8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ademais a Directora da ATRIGA compareceu ante a Comisión 3ª de Economía, Facenda e
Orzamentos, o día 3 de xullo, a petición propia, para explicar o contido de dito informe, do que
lle foi remitida unha copia a cada grupo parlamentario”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:44:21

172459

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1160772
Data
01/08/2019 16:37

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47799, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o anuncio do Anteproxecto de lei de residuos e so
los contaminados ao remate do Consello da Xunta de Galicia no que foi presentado”,
(publicada no BOPG número 446 do 21 de marzo de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2019, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda,
que ten o seguinte contido:
“O Consello da Xunta foi informado o pasado mes de febreiro do anteproxecto de lei de
residuos e solos contaminados. O obxectivo da Consellería de Medio Ambiente é continuar
avanzando na senda da economía circular e a loita contra o cambio climático e contar cun texto
o máis completo posible e totalmente adaptado á lexislación europea. Precisamente, debido á
aposta desde Goberno pola economía circular é polo que a normativa galega sobre residuos
debía ser revisada. Precisamente, vén de rematar o proceso de información pública da
Estratexia de Cambio Climático e Enerxía 2050. En vindeiras datas, iniciarase tamén a
tramitación da Estratexia de Economía Circular. Ademais, estase traballando para que todos os
concellos comecen a implantar a recollida selectiva de biorresiduos. De feito, tense posto a
disposición das entidades municipais un total de 4.700 contedores específicos e habilitouse
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROvHrtvX5dK9
Verificación:
CVE-PREPAR: 4ec18fc4-6f01-2fd5-6412-72e3d8839194
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

unha partida de 1,2 millóns de euros para actuacións neste eido.
Por último, rebaixouse un 10% o canon de Sogama en resposta ao que os concellos viñan
demandando”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 16:37:35

172461

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1160771
Data
01/08/2019 16:37

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47812, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o prazo previsto polo Goberno galego para
a aprobación dun plan de conservación da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e
Traba nos concellos de Vimianzo e Laxe”, (publicada no BOPG número 450 do 27 de marzo
de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
febreiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Actualmente, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural está ultimando a elaboración dos plans
de conservación dos monumentos naturais de Souto da Retorta, Fraga de Catasós e A Serra de
Pena Corneira. Ademais, estase a traballar na elaboración dos PRUX de todos os parques
naturais. O seguinte paso serán os traballos de planificación da paisaxe protexida de Penedos
de Pasarela e Traba.
Como non pode ser doutro xeito, tanto o plan de acción da paisaxe como o plan de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROpri8NOerl3
Verificación:
CVE-PREPAR: 4b819ab8-7551-1f72-ca65-fcca1afaa0b2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

conservación garantirán a protección, xestión e ordenación da paisaxe protexida”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 16:37:16

172463

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178675
Data
06/08/2019 09:43

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 47843, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno
galego para garantir a seguridade viaria na estrada AC-433, no concello de Laxe, co fin de
evitar situacións como a producida no ano 2016 a consecuencia dos temporais e
inundacións”, (publicada no BOPG número 450 do 27 de marzo de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2019,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O 24 de abril de 2019 a Xunta iniciou as obras para mellorar a estabilidade dun noiro na
estrada AC-433, Recesindes-Laxe, á altura da parroquia de Nande, no Concello de Laxe.
A intervención consistiu na reparación e reforzo da estabilidade do noiro existente na marxe
dereita desta estrada autonómica, no punto quilométrico 7+100, onde se produciron
desprendementos tras varios episodios de choivas intensas o pasado mes de novembro.
A reparación, que se ampliou máis alá da zona afectada, nunha lonxitude aproximada de 75
metros, incluíu a construción dun muro de escollera ao pé do noiro duns catro metros e medio
de altura, executado sobre unha zapata de formigón dun metro de altura baixo a rasante do
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROPmLsFUj559
Verificación:
CVE-PREPAR: eea508f8-96b9-d055-01c6-9891fa6226e0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

terreo. A intervención, cun orzamento de máis de 48.000 euros, finalizouse nas primeiras
semanas de maio”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:43:59

172465

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191007
Data
07/08/2019 14:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno

número: 47982, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “a opinión do Goberno galego respecto das condicións de
seguridade que presenta a estrada PO-400 no punto quilométrico 9,980, na parroquia de
Setado, no concello das Neves”, (publicada no BOPG número 450 do 27 de marzo de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de
2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
47984, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 466, do 24 de abril de 2019”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROw7Pmpj3n07
Verificación:
CVE-PREPAR: 38611b50-ab71-cb62-49e2-baaf81804745
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:01:14

172467

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153424
Data
31/07/2019 16:38

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48047, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o grao de execución das sete sendas peonís e ciclistas
previstas no Plan Senda 2020 para a comarca de Bergantiños”, (publicada no BOPG número
455 do 3 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director da Axencia Galega de
Infraestruturas en resposta á pregunta oral en Comisión número 48046, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 6ª
celebrada o 4 de xullo de 2019.
A resposta completa do director da Axencia Galega de Infraestruturas pode verse nos seguintes
enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxia-comercio-

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROmC4UKGY4l5
Verificación:
CVE-PREPAR: c1fabcd3-3eb8-d647-f4c7-bfd04e5f9b64
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

turismo-2019-07-04?part=cee21e9e-37a5-40d1-8b78-326373fc4520&start=6262
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxia-comercioturismo-2019-07-04?part=cee21e9e-37a5-40d1-8b78-326373fc4520&start=7066
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172468

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
31/07/2019 16:38:13

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROmC4UKGY4l5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 31/07/2019 16:38:13

172469

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178672
Data
06/08/2019 09:43

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48337, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da
atención das demandas referidas á mellora da estrada autonómica OU-533 ao seu paso polo
concello de Viana do Bolo”, (publicada no BOPG número 458 do 9 de abril de 2019), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
48335, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 486, do 12 de xuño de
2019”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO1YTNrQETc9
Verificación:
CVE-PREPAR: 30c8e928-1b50-06b5-ada8-2bfc58ad5051
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172470

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
06/08/2019 09:43:37

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO1YTNrQETc9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:43:37

172471

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178713
Data
06/08/2019 09:45

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48571, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don
Marcos Cal Ogando, sobre “a avaliación que fai a Xunta de Galicia dos datos reflectidos na
documentación técnica asociada á solicitude de autorización da vertedura das augas
pluviais procedentes da balsa da Bama, incorporada ao proxecto mineiro de Touro, así
como a Declaración de impacto Ambiental que vai emitir ao respecto”, (publicada no
BOPG número 442 do 7 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e
Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 46919, de similar contido e formulada
polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o
26 e 27 de marzo de 2019.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos seguintes
enlaces:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROmAHFR7qSm8
Verificación:
CVE-PREPAR: 97e5e484-ab52-55a9-c802-06aca184ee67
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-03-27?
part=8b068974-d089-4ee2-87d3-7f4440d8bd8b&start=3586
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-03-27?
part=8b068974-d089-4ee2-87d3-7f4440d8bd8b&start=3917 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172472

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
06/08/2019 09:45:49

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROmAHFR7qSm8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:45:49

172473

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178669
Data
06/08/2019 09:43

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48586, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto do alcance
para o ano 2022 do obxectivo de duplicar o parque público de vivenda mantendo o ritmo de
construción actual”, (publicada no BOPG número 458 do 9 de abril de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª do pasado 20 de xuño de 2019
polo director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), en resposta á pregunta oral
48587.
Na súa intervención, o director xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre a situación do
parque público de vivenda en Galicia e sobre as previsións da Xunta de Galicia”.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRONJIiPpH4y3
Verificación:
CVE-PREPAR: 83fd0452-e1b2-5318-22a5-856449373d28
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 20 de xuño de 2019:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2019-06-20?part=5b7323a1-69754a3f-a275-d22ff03eb57c&start=116
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172474

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
06/08/2019 09:43:15

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRONJIiPpH4y3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:43:15

172475

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159806
Data
01/08/2019 13:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48589, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a existencia dalgún risco de perda do financiamento
europeo para a mellora do proceso de depuración da EDAR dos Praceres, no concello de
Pontevedra, se non se rematan as obras definitivamente antes da fin de 2022”, (publicada no
BOPG número 458 do 9 de abril de

2019), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
48591, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 471, do 2 de maio de 2019.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO3FACG5plC9
Verificación:
CVE-PREPAR: cf9eee50-0b08-90c4-a5d3-d599e180e9e4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 1 de 1

172476

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2019 13:12:45

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO3FACG5plC9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:12:45

172477

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153422
Data
31/07/2019 16:37

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48860, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,
sobre “a situación na que se atopa o desenvolvemento do solo industrial no Polígono
empresarial 106 de Ribadavia”, (publicada no BOPG número 463 do 17 de abril de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xullo
de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Tal como indicou o director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) na resposta en
Comisión á que se fai referencia nesta iniciativa, a Xunta de Galicia está a realizar xestións
sobre as parcelas vendidas e non construídas. O director xeral tamén avanzou que se esixirá
que as parcelas se destinen ao seu fin e que se poñan no mercado a disposición de quen o
demanda.
Actualmente, está iniciada a tramitación do expediente de recuperación de parcelas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO8WpuhBamP5
Verificación:
CVE-PREPAR: b9db2822-4ee7-a6f1-2af2-f15085272919
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172478

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
31/07/2019 16:37:59

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO8WpuhBamP5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 31/07/2019 16:37:59

172479

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153421
Data
31/07/2019 16:37

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49275, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a adaptación do uso da auga en Galicia na actualidade
aos obxectivos ambientais da normativa comunitaria”, (publicada no BOPG número 470 do 30
de abril de

2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
49277, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 486, do 12 de xuño de 2019.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROhCfGE5rhL5
Verificación:
CVE-PREPAR: e1bf91e9-8622-e948-5a01-fa7b13548352
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172480

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
31/07/2019 16:37:52

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROhCfGE5rhL5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 31/07/2019 16:37:52

172481

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159803
Data
01/08/2019 13:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49479, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez e dona
María de la Concepción Burgo López, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da
viabilidade da entrada en funcionamento no mes de agosto de 2019 dos novos contratos do
servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada”, (publicada no
BOPG número 474 do 7 de maio de

2019), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
49481, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 486, do 12 de xuño de 2019.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROjfHv88tDo9
Verificación:
CVE-PREPAR: b49310b4-5947-5894-a084-c63671a53cf6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172482

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2019 13:12:30

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROjfHv88tDo9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:12:30

172483

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159800
Data
01/08/2019 13:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49480, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez e dona
María de la Concepción Burgo López, sobre “as medidas previstas polo Goberno galego para
garantir a normalidade no funcionamento do transporte regular de viaxeiros por estrada en
Galicia”, (publicada no BOPG número 474 do 7 de maio de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
49481, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 486, do 12 de xuño de 2019.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROLYlV9lRim4
Verificación:
CVE-PREPAR: b6722254-fae6-4803-7a37-3ed95d6fb975
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172484

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2019 13:12:22

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROLYlV9lRim4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:12:22

172485

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178664
Data
06/08/2019 09:42

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50307, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da
aprobación do proxecto de circunvalación de Carballo no ano 2019 co fin de iniciar as obras
no ano 2020”, (publicada no BOPG número 483 do 5 de xuño de 2019), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e
Mobilidade en resposta á pregunta oral urxente en Pleno número 50486, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria
celebrada o 11 e 12 de xuño de 2019.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos seguintes
enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-06-12?

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROTewDDYTE64
Verificación:
CVE-PREPAR: 959cd204-f842-a758-c8b1-6eeec0e0de38
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=5e197c67-db57-4884-8e4b-b7e18ac685c7&start=389
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-06-12?
part=5e197c67-db57-4884-8e4b-b7e18ac685c7&start=713
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172486

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
06/08/2019 09:42:19

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROTewDDYTE64
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:42:19

172487

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153419
Data
31/07/2019 16:37

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50594, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado de desenvolvemento no que se atopa o
proceso selectivo de persoal para o Corpo de inspectores veterinarios da Xunta de
Galicia convocado mediante a Orde da Consellería de Facenda, do 31 de marzo de
2017”(publicada no BOPG número 486 do 12 de xuño de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xullo de 2019, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Facenda, que ten o seguinte contido:
“A oposición para o acceso á escala de veterinarios da Xunta de Galicia estase realizando
dentro dos prazos legais.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROwzgzJLTbM1
Verificación:
CVE-PREPAR: ef7b2883-0f37-db14-b2c6-d94d51e79c18
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A última resolución foi no mes de xaneiro, na que se deu comezo á fase de baremación de
méritos. Nesta fase, o Tribunal atopou dúbidas interpretativas, motivo polo cal solicitou informe
aclaratorio á Dirección Xeral da Función Pública. Esta Dirección, logo de confirmar que hai
aspectos dubidosos a raíz de recente xurisprudencia, decidiu solicitar informe á Asesoría
Xurídica da Xunta para que clarifique estas dúbidas.
Unha vez se reciba este informe e se clarifiquen as dúbidas, a Xunta continuará coa
baremación e pechará esta fase.
A Xunta está a actuar cun único criterio: acadar a maior seguridade xurídica para evitar
reclamacións e resolucións xudiciais posteriores que poidan comprometer o resultado do
proceso, prexudicando aos aspirantes que participan nel.
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En todo caso, convén lembrar que a solicitude de informes sobre aspectos dubidosos é un
procedemento habitual en calquera administración, que se activa en procura da maior
seguridade xurídica”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROwzgzJLTbM1
Verificación:
CVE-PREPAR: ef7b2883-0f37-db14-b2c6-d94d51e79c18
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172490

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159791
Data
01/08/2019 13:11

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50935, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o prazo previsto pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda para a resolución das axudas ao alugamento de vivenda
convocadas na Orde do 22 de xuño de 2018 e correspondentes ao Plan estatal de vivenda
2018-2021”, (publicada no BOPG número 489 do 20 de xuño de 2019), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2019, teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento
de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, que ten o seguinte contido:
“O procedemento para a tramitación e concesión das axudas ao alugueiro vén determinado
polo plan de vivenda e trátase dun procedemento de gran complexidade, xa que despois da
presentación da solicitude é necesario que o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) realice
requirimentos para o aporte de documentación complementaria, cos correspondentes prazos
para a súa presentación.
Esa complexidade, unida ao gran volume de solicitudes presentadas, fai que o proceso de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROXaMaL4uHz5
Verificación:
CVE-PREPAR: d1efee57-c980-3379-c6d6-8db452b5bab6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

concesión se alargue, aínda que en breve estarán resoltas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172492

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159786
Data
01/08/2019 13:11

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51064, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García,
sobre “as actuacións da Xunta de Galicia, no que queda de lexislatura, destinadas a dar
cumprimento ó acordo de París e do Grupo Intergubernamental de Expertos sobre o Cam
bio Climático (IPCC)”, (publicada no BOPG número 489 do 20 de xuño de 2019), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xullo de 2019,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego está a traballar intensamente para dar cumprimento ao Acordo de París e
converterse nun dos territorios que lidera a transición cara un futuro baixo en emisións de gases
de efecto invernadoiro e resilente aos efectos do cambio climático. Este traballo estase a
plasmar na Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, un instrumento de futuro
que permitirá captar fondos para desenvolver actuacións fronte ao cambio climático e xerará
novas oportunidades empresariais fomentando o emprego verde. A elaboración desta
estratexia, de carácter transversal, baseouse nun proceso de diálogo participativo e
transparencia, xa que o Goberno galego considera fundamental contar con toda a sociedade na
loita contra o cambio climático. E esta estratexia únese a outras actuacións, como o impulso

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROQtx1gBuEJ9
Verificación:
CVE-PREPAR: d1beee43-b4b3-e620-82f3-162d77ae04a2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que se lle está a dar á loita contra o cambio climático a nivel municipal a través do Pacto dos
Alcaldes polo Clima e a Enerxía. No caso de Fridays for Future, a Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda tentouse poñer en contacto con este movemento, sen ter recibido
polo momento ningunha resposta”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:11:15

172494

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1190986
Data
07/08/2019 14:00

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51874 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños
e outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as actuacións previstas pola Xunta de
Galicia para evitar a privatización dos servizos de venda de billetes de tren das
estacións de ferrocarril do Carballiño e Ribadavia”, (publicada no BOPG número 495 do
1 de xullo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Os concursos licitados responden ao obxectivo de ofrecer unha mellor atención aos
usuarios desas estacións ferroviarias ao implicar un reforzo para o persoal de circulación,
que ata o de agora está a realizar as funcións de venda de billetes e atención aos usuarios.
En todo caso, desde o Goberno galego manterase unha atención permanente sobre a
prestación do servizo ferroviario na Comunidade e demandará, como veu facendo ata o de
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROSalaICAVP5
Verificación:
CVE-PREPAR: 9b363918-ecc9-bbb4-73a9-ef88ad463669
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

agora, que se garanta a calidade do servizo ferroviario aos usuarios e aos veciños deses
municipios”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:00:58

172496

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153418
Data
31/07/2019 16:37

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 50595, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado de desenvolvemento no que
se atopa o proceso selectivo de persoal para o Corpo de inspectores veterinarios da
Xunta de Galicia convocado mediante a Orde da Consellería de Facenda, do 31 de
marzo de 2017, así como o prazo previsto para a publicación das puntuacións
definitivas”, (publicada no BOPG número 486 do 12 de xuño de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Facenda, que ten o seguinte contido:
“A oposición para o acceso á escala de veterinarios da Xunta de Galicia estase realizando
dentro dos prazos legais.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO8BBOJEhlq2
Verificación:
CVE-PREPAR: d9d81e02-0ce9-a5a9-8634-6f4ad67fe3c1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A última resolución foi no mes de xaneiro, na que se deu comezo á fase de baremación de
méritos. Nesta fase, o Tribunal atopou dúbidas interpretativas, motivo polo cal solicitou
informe aclaratorio á Dirección Xeral da Función Pública. Esta Dirección, logo de confirmar
que hai aspectos dubidosos a raíz de recente xurisprudencia, decidiu solicitar informe á
Asesoría Xurídica da Xunta para que clarifique estas dúbidas.
Unha vez se reciba este informe e se clarifiquen as dúbidas, a Xunta continuará coa
baremación e pechará esta fase.
A Xunta está a actuar cun único criterio: acadar a maior seguridade xurídica para evitar
reclamacións e resolucións xudiciais posteriores que poidan comprometer o resultado do
proceso, prexudicando aos aspirantes que participan nel.
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En todo caso, convén lembrar que a solicitude de informes sobre aspectos dubidosos é un
procedemento habitual en calquera administración, que se activa en procura da maior
seguridade xurídica.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO8BBOJEhlq2
Verificación:
CVE-PREPAR: d9d81e02-0ce9-a5a9-8634-6f4ad67fe3c1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172499

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153430
Data
31/07/2019 16:39

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 42054, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán
Lorenzo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións do Goberno
galego en relación ao tratamento de augas residuais na ría de Pontevedra”,
(publicada no BOPG número 411 do 15 de xaneiro de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas
e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O saneamento integral das rías galegas é un dos obxectivos prioritarios do Goberno
galego. A aposta da Xunta polo saneamento das rías, en xeral, e pola ría de Pontevedra,
en particular, é clara: estase traballando cun grande esforzo para sentar as bases do
saneamento desta ría co máximo respecto ao medio ambiente e pensando no beneficio

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO6fhsioA9J9
Verificación:
CVE-PREPAR: 194dbd99-e882-5142-0449-b941689657a8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de todos os galegos.
A Xunta ten a capacidade para actuar no seu ámbito de competencia e, nese sentido,
está adoptando as decisións máis axeitadas coas ferramentas das que dispón e seguirá
traballando pola mellora do saneamento da ría de Pontevedra na busca da mellor
solución desde un punto de vista técnico, económico, social e ambiental, intentando
minimizar os impactos ambientais e sociais que poden ocasionar este tipo de actuacións;
e traballando en prol do crecemento da ría e dos seus fundamentais sectores produtivos
(actividade marisqueira, turismo...) que se verán beneficiados por estas actuacións.
No saneamento da ría de Pontevedra desde o ano 2009 lévanse investido arredor de 40
millóns de euros. Actualmente, atópase en redacción o Plan de Saneamento Local, no
que se plasmarán as actuacións que permitirán mellorar definitivamente o estado desta
ría.
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Actualmente tamén está en marcha a actuación consistente na mellora da EDAR actual
de Praceres, cun investimento de 16 millóns de euros, e que se completará coa
construción dun novo emisario submarino, dimensionado para a situación actual e futura.
Convén recordar tamén que a Xunta destina 3 millóns ao ano á explotación da EDAR de
Praceres”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO6fhsioA9J9
Verificación:
CVE-PREPAR: 194dbd99-e882-5142-0449-b941689657a8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172502

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159841
Data
01/08/2019 13:14

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 42056, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a política do Goberno galego en relación ao emisario
submarino en Lourizán (Pontevedra)”, (publicada no BOPG número 411 do 15 de xaneiro de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
42057, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 449, do 26 de marzo de 2019.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROeCNko7jHb8
Verificación:
CVE-PREPAR: 6ff18854-6937-cf53-52a9-bbd2c0057f03
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:14:13

172504

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153429
Data
31/07/2019 16:38

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 42425, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará
Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os plans da Xunta de Galicia
ao respecto da ampliación da depuradora dos Praceres tras o posicionamento en
contra do Pleno do Concello de Pontevedra e as alternativas previstas para
solucionar os problemas de saneamento da ría de Pontevedra”, (publicada no BOPG
número 411 do 15 de xaneiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:

“O 10 de marzo do ano 2016 recaeu sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea,

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROQInOL4kyJ7
Verificación:
CVE-PREPAR: e63a6861-5a27-6f04-72f7-c31cb244b998
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

declarativa de incumprimento da Directiva 91/271/CEE, sobre tratamento de augas
residuais.
Esta sentenza declara o incumprimento que existe da Directiva en relación con esta
aglomeración, pero podería traducirse en consecuencias económicas para o Reino de
España, que se ponderan en función do grado de compromiso das Administracións coa
resolución do problema existente. Para evitar consecuencias económicas negativas e que
se poidan dar novos procedementos de infracción é preciso buscar a solución á
problemática existente para que os concellos poidan cumprir coa normativa Europea en
materia de saneamento.
Para dar cumprimento á Directiva 91/271/CEE, de 21 de maio, de augas residuais
urbanas, desde a Xunta de Galicia vense traballando de maneira constante e cun
compromiso claro de consecución deste obxectivo. A Xunta, a través Augas de Galicia, no
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marco das súas competencias, está a realizar todas as actuacións para adecuarse, canto
antes, ao cumprimento das directivas europeas.
Desde a Xunta a aposta polo saneamento das rías, en xeral, e pola ría de Pontevedra, en
particular, é clara: estase traballando cun grande esforzo para sentar as bases do
saneamento desta ría co máximo respecto ao medio ambiente e pensando no beneficio
de todos os galegos.
A Xunta ten a capacidade para actuar no seu ámbito de competencia e está adoptando
as decisións máis axeitadas, xa que non existen outras alternativas viables que acheguen
solucións, e a inactividade non pode ser unha opción.
Desde o Goberno galego seguirase traballando pola mellora do saneamento da ría de
Pontevedra buscando a mellor solución desde un punto de vista técnico, económico,
social e ambiental, intentando minimizar os impactos ambientais e sociais que poden ter
este tipo de actuacións e traballando en prol do crecemento da ría e dos seus
fundamentais sectores produtivos (actividade marisqueira, turismo...) que se verán
beneficiados por estas actuacións”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROQInOL4kyJ7
Verificación:
CVE-PREPAR: e63a6861-5a27-6f04-72f7-c31cb244b998
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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REXISTROQInOL4kyJ7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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172507

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178749
Data
06/08/2019 09:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 42674, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luis Rivas Cruz e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a actuación do goberno galego en relación aos danos
ocasionados pola nevarada deste outono na montaña de Lugo”, (publicada no BOPG número
414 do 18 de xaneiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta conxunta da Consellería do
Medio Rural e da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á pregunta escrita número 40330, de
similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada no
Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 421, do 29 de xaneiro de 2019”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROyRhtSi2tI9
Verificación:
CVE-PREPAR: ab8d4078-b733-0f32-71f4-2a7a07fcdef6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROyRhtSi2tI9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:46:57

172509

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1160774
Data
01/08/2019 16:38

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 43060, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a eficacia da política do Goberno galego en materia
de depuración e saneamento, os incumprimentos da normativa europea denunciados e o
pagamento da sanción imposta; así como a colaboración de Galicia na elaboración do
Plan nacional de depuración, saneamento, eficiencia, aforro e reutilización”, (publicada no
BOPG número 414 do 18 de xaneiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“Para o Goberno galego é absolutamente prioritaria a mellora e conservación da calidade das
masas de auga da Comunidade. É un dos compromisos máis firmes, no que se vén traballando
nos últimos anos e co que se está contribuíndo de xeito eficaz a acadar ese saneamento. A
Xunta traballa para acadar os obxectivos fixados cunha programación de actuacións dotada
orzamentariamente. Ten elaborado plans de saneamento locais (plans especiais), ten
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO8kieVPkvu8
Verificación:
CVE-PREPAR: acef1162-0a84-1058-c323-e18700bcbfa7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

construído infraestruturas necesarias (investimentos), e realiza un seguimento e control
continuo da calidade das augas.
Cómpre salientar que para dar cumprimento á Directiva 91/271/CEE, de 21 de maio, de augas
residuais urbanas, por parte de Augas de Galicia vense traballando de maneira constante e cun
compromiso claro de consecución deste obxectivo. Augas de Galicia, no marco das súas
competencias, está a realizar todas as actuacións para adecuarse, canto antes, ao
cumprimento das directivas europeas.
No caso concreto da ría de Pontevedra, o Goberno galego, a través do Plan de saneamento
local da ría, realizou traballos de inventariado das redes de saneamento, de medicións de
caudal circulante polas redes e de calidade, de realización de batimetrías e de realización dun
modelo dixital calibrado das redes de saneamento e do modelo calibrado da ría de Pontevedra.
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Estes traballos teñen permitido a definición de propostas de actuación e o establecemento
dunha priorización das mesmas.
No curto prazo, a Xunta aposta pola mellora da actual estación depuradora de augas residuais
e pola construción dun novo emisario, prevéndose ao seu termo unha mellora substancial da
calidade da auga depurada da EDAR.
A Xunta vén amosando o seu compromiso co saneamento da ría, axudando nunha materia que
é de competencia municipal, no que ten investido arredor de 40 millóns de euros.
O traballo que está a liderar a Xunta na depuradora dos Praceres persegue un obxectivo a
compartir polos concellos, como organismos competentes en saneamento e depuración. Neste
sentido, faise necesario a implicación dos concellos no saneamento da ría, comezando pola
reparación das deficiencias existentes na súa rede de colectores, para o que xa recadan a taxa
de alcantarillado, que é finalista.
Desde o Goberno galego seguirase traballando pola mellora do saneamento da ría de
Pontevedra buscando a mellor solución desde un punto de vista técnico, económico, social e
ambiental, intentando minimizar os impactos ambientais e sociais e traballando en prol do
crecemento da ría e dos seus fundamentais sectores produtivos (actividade marisqueira,
turismo...) porque, a día de hoxe, non actuar na depuradora dos Praceres supón un risco real
para estes sectores.
No relativo ao saneamento de Santiago de Compostela, cómpre lembrar que este está
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO8kieVPkvu8
Verificación:
CVE-PREPAR: acef1162-0a84-1058-c323-e18700bcbfa7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

declarado de interese xeral do Estado desde o ano 2001, e tamén as estacións depuradoras de
augas residuais de Ribeira e de Vigo foron executadas pola Administración Xeral do Estado.
En canto ao procedemento da Unión Europea, indicar que se trata dunha denuncia ao Reino de
España, que afecta a núcleos urbanos de toda España. O encargado da defensa ante Europa é
o Ministerio para a Transición Ecolóxica e a coordinación das actuacións fronte á Comisión
realízase a través do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación. A Xunta
colabora en todo momento e con plena disposición para realizar as actuacións que sexan
necesarias para esta defensa.
Por último, en relación ao Plan nacional de depuración, saneamento, eficiencia, aforro e
reutilización, o Estado está a someter unhas directrices sobre ese Plan ao trámite de consulta
pública e está pendente de coñecerse cal será o investimento que vai realizar o Estado, máis
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alá da proposta nos programas de medidas dos plans hidrolóxicos. Desde a Xunta de Galicia
colaborarase co Goberno do Estado en todo o que sexa requirido”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO8kieVPkvu8
Verificación:
CVE-PREPAR: acef1162-0a84-1058-c323-e18700bcbfa7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO8kieVPkvu8
Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 16:38:03

172513

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178748
Data
06/08/2019 09:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 43114, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará
Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da Xunta de Galicia
para a paralización do proxecto de mellora na intersección do acceso a Setados, no
Concello de As Neves, o prazo para a súa execución e os investimentos realizados na
estrada PO400 no período 2013-2018”, (publicada no BOPG número 418 do 24 de xaneiro
de

2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 43116, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 450, do

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROC2BwVVH4G6
Verificación:
CVE-PREPAR: bb12b0a7-b7a4-0a86-4199-41962652fca0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

27 de marzo de 2019”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:46:48

172515

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159840
Data
01/08/2019 13:14

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 43235, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,
sobre “a opinión do Goberno galego en relación co contido do informe de impacto
ambiental emitido pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático
respecto da planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos
no lugar da Furoca, promovida pola empresa Gesmaga, así como as razóns existentes
para non demandar a realización dunha avaliación ambiental ordinaria”, (publicada no
BOPG número 418 do 24 de xaneiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións febreiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“A Resolución do 18 de setembro de 2017 da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático pola que se formula o informe de impacto ambiental da planta de almacenamento e
valorización de residuos industriais e urbanos no lugar da Furoca atópase dispoñible para
consulta pública na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Nela
inclúese unha completa motivación ambiental e xurídica.
En canto ao estudo de alternativas, é adecuado e adaptado ao previsto na Lei 21/2013, do 9 de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO4c1naVWWk5
Verificación:
CVE-PREPAR: 804483f3-cf54-1298-0df8-9af862237513
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

decembro, de avaliación ambiental. Como non pode ser doutro xeito, as determinacións do Plan
de Residuos Industriais de Galicia (PRIGA) son determinantes dentro do trámite da autorización
administrativa perceptiva”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO4c1naVWWk5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:14:06

172517

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1160773
Data
01/08/2019 16:37

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 43355, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración da Xunta de Galicia respecto
do estado de illamento no que se atopa a veciñanza de San Vicente de Leira, no concello
de Vilamartín de Valdeorras, por causa do corte físico da estrada OU-0807, así como as
actuacións levadas a cabo e previstas para solucionar esta situación”, (publicada no
BOPG número 418 do 24 de xaneiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
33918, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 415, do 21 de xaneiro de
2019”.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROr7FzzVtNB0
Verificación:
CVE-PREPAR: aafc99a0-02f3-2990-3118-6bd31e8d7912
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROr7FzzVtNB0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 16:37:43

172519

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191034
Data
07/08/2019 14:02

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 44511 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará
Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as previsións do Goberno
galego referidas á mellora da seguridade viaria da estrada autonómica PO-510, no
lugar da Vaquería, no parroquia de Budiño, no concello do Porriño, así como a
realización dalgún estudo ao respecto”, (publicada no BOPG número 422 do 30 de
xaneiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Tal e como informou o director da Axencia Galega de Infraestruturas na xuntanza que

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROkrbSPz3IL6
Verificación:
CVE-PREPAR: c92f80c1-31f7-6a60-07b5-276af9a2b405
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

mantivo no mes de xullo coa alcaldesa e representantes veciñais, a Xunta, a través da
Axencia Galega de Infraestruturas, está a traballar nun proxecto de mellora da seguridade
viaria no treito inicial da PO-510, co que se prevé actuar no treito comprendido entre os
puntos quilométricos 2 e 3 da citada vía co fin de facilitar a mobilidade nesta contorna. Para
a redacción deste proxecto no que se refire a este treito indicouse que se debían estudar as
seguintes actuacións:
- A construción de dúas glorietas, unha no punto quilométrico 2+100 e outra no 2+500, que
posibilitarán realizar xiros con maior seguridade e calmarán o tráfico nesta zona.
- A execución de sendas nas marxes da estrada, especialmente na zona de vivendas, para
favorecer o tránsito peonil máis seguro e cómodo.
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- A execución dun paso de peóns cun semáforo con pulsador nas proximidades da glorieta,
no punto no que os vehículos deben reducir a súa velocidade”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROkrbSPz3IL6
Verificación:
CVE-PREPAR: c92f80c1-31f7-6a60-07b5-276af9a2b405
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
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Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:02:27

172522

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153426
Data
31/07/2019 16:38

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 44876, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Francisco Casal Vidal e don Marcos Cal Ogando,
sobre “as previsións do Goberno galego respecto da introdución dalgunha medida
lexislativa para vetar o uso da munición de chumbo para actividades cinexéticas e esixir
o emprego de materiais alternativos”, (publicada no BOPG número 428 do 7 de febreiro de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
febreiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A normativa autonómica sobre a caza está representada pola Lei 13/2013, do 23 de decembro,
de caza de Galicia e o Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o regulamento.
A maiores, a Lei 42/2007, do 13 de decembro, de patrimonio natural establece no seu artigo
65.3.j) a prohibición da tenza e o uso de munición que conteña chumbo durante o exercicio da
caza cando esta actividade se exerza en zonas húmidas incluídas na Lista do Convenio relativo
a Humidais de Importancia Internacional, nas da Rede Natura 2000 e nas incluídas en espazos
naturais protexidos, considerándose a súa tenza e uso unha infracción administrativa. Neste
sentido, ditouse a Resolución do 10 de outubro de 2008, pola que se fai pública a lista dos
humidais de Galicia nos que está prohibida a tenza e o uso de munición que conteña perdigóns

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROQW5xmeq529
Verificación:
CVE-PREPAR: ad97ce09-01d4-ede9-18e1-fb756a41e223
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de chumbo durante o exercicio da caza.
Ademais, no artigo 85.7 da Lei de Caza de Galicia tipifícase como infracción grave o uso de
munición que conteña chumbo”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 31/07/2019 16:38:29

172524

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153425
Data
31/07/2019 16:38

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 44879, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Francisco Casal Vidal e don Marcos Cal Ogando,
sobre “o impacto que ten e os perigos que supón para as persoas menores de idade, a
súa participación en actividades cinexéticas”, (publicada no BOPG número 428 do 7 de
febreiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións febreiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Segundo se establece na Lei 13/2013, de caza de Galicia, a comunidade galega ten fixada,
xunto con Canarias, a idade mínima máis alta para poder cazar, situada nos 16 anos. Ademais,
os menores deben ir acompañados e vixiados por unha persoa maior de idade a unha distancia
mínima de 50 metros e cumprir con todas as medidas de seguridade establecidas na Lei
13/2013, de caza de Galicia.
O número de licencias de caza en Galicia correspondentes a menores é de 101, o que supón o
0,25% das licencias totais do 2018”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRODMKRBqLKD4
Verificación:
CVE-PREPAR: 7a101545-d034-bee7-9124-b83f76f69ea9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 1 de 1

172525

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
31/07/2019 16:38:22

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRODMKRBqLKD4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 31/07/2019 16:38:22

172526

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178717
Data
06/08/2019 09:45

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 45089, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a porcentaxe de lixo traslado a Sogama por ferrocarril
no ano 2018 e o prazo previsto polo Goberno galego para o uso exclusivo dese medio de
transporte para o seu traslado”, (publicada no BOPG número 430 do 13 de febreiro de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de
2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“O obxectivo establecido por Sogama era lograr que ao longo do ano 2018 o transporte de
residuos urbanos por ferrocarril chegase ao 55%. No último trimestre do ano este obxectivo
superouse, acadando o 56,70% en setembro, o 58% en novembro e o 57,90% en decembro.
En canto ao contido de auga, este varía en función de moitas circunstancias, tanto no transporte
por ferrocarril como por estrada, sempre en función da composición do lixo.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO1k0O4oMF59
Verificación:
CVE-PREPAR: 6d6392c7-e8a0-06f6-b3b3-5b1314b2fae2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Tendo en conta a alta dispersión da poboación galega e a actual infraestrutura ferroviaria,
estenderase o transporte de lixo por tren a todos aqueles puntos da xeografía galega nos que sexa
posible desde unha concepción de sostibilidade (técnica, ambiental, económica e social)”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
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Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:45:57

172528

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191024
Data
07/08/2019 14:02

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 46025 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luis Rivas
Cruz e outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as medidas previstas pola Xunta
de Galicia para resolver as posibles continxencias derivadas da rescisión dos
contratos de alugamento das familias que residen nun bloque de vivendas de
protección oficial na Patiña, no concello de Cambre, especialmente os daquelas que
se atopan en risco de exclusión social”, (publicada no BOPG número 435 do 21 de
febreiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia interesouse dende o primeiro momento sobre a situación das vivendas
da Patiña e realizou xestións coa empresa propietaria das mesmas, conseguindo que
aceptase prorrogar os contratos de alugueiro que vencen nas mesmas condicións que teñen

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO3U19VgWtA8
Verificación:
CVE-PREPAR: f50da1c2-4da3-71e6-fec7-65dc679f4d67
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

na actualidade.
Ese compromiso foi comunicado por representantes do Instituto Galego de Vivenda e Solo
(IGVS) aos representantes dos veciños”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:02:03

172530

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159834
Data
01/08/2019 13:13

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 46347, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a política que promove a Xunta de Galicia
en relación coa adquisición preferente de vivendas protexidas polo dereito de tanteo e
retracto, para a súa incorporación ao parque público de vivenda, así como as previsións
concretas ao respecto para os anos 2019 e 2020”, (publicada no BOPG número 435 do 21
de febreiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións febreiro-xuño de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“As vivendas protexidas non se poden transmitir en calquera momento, nin a calquera persoa
ou sociedade, nin a calquera prezo. Todos os requisitos e os prazos están regulados por lei e o
seu cumprimento é estritamente vixiado polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Ao
mesmo tempo, as limitacións ao dereito de dispoñer da vivenda protexida deben constar na
escritura de compravenda e estar inscritos no Rexistro da Propiedade, de xeito que se
multiplican os controis. Neste sentido, exercer o dereito de tanteo e retracto só serve para
impedir que o comprador da vivenda, que cumpre todos os requisitos para acceder a ela, se
vexa impedido de poder optar a unha vivenda protexida. A Xunta de Galicia opta

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO6zpYw15Uz7
Verificación:
CVE-PREPAR: 06c6de64-8f13-04f4-85e8-97710ed27015
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

preferentemente por facilitar o acceso á vivenda con novas promocións, adquisición de
vivendas para a súa rehabilitación, axudas ao alugueiro e á rehabilitación e axudas aos
concellos para a creación dun parque público municipal de vivenda en alugueiro que
complemente ao propio da Xunta de Galicia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:13:52

172532

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191017
Data
07/08/2019 14:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 46381 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “o cumprimento polo Goberno galego do
Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia para o período 2010-2020, o prazo
previsto para a posta en funcionamento das once plantas de compostaxe e envases
lixeiros reflectidas nel e as súas intencións respecto da elaboración dun novo plan”,
(publicada no BOPG número 437 do 27 de febreiro de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento

de

Galicia,

a

contestación

formulada

pola

Consellería

de

Medio

Ambiente,Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia está cumprindo e desenvolvendo as medidas establecidas no Plan de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROYEsZFdy6D8
Verificación:
CVE-PREPAR: 6d7b5275-5364-d916-7451-d7f482cf1e64
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2022.
Os datos de xestión de residuos urbanos teñen mellorado nos últimos anos, situando a
Galicia como unha das comunidades autónomas que menos residuos elimina en vertedoiro.
Ao respecto das competencias, cómpre lembrar que as entidades locais son as depositarias
das competencias exclusivas de recollida e tratamento de residuos urbanos ou domésticos,
tal e como lles veñen atribuídas pola lexislación básica estatal e autonómica de residuos e
réxime local.
A Mesa de Residuos é un dos medios empregados pola Xunta de Galicia co obxectivo de
contribuír a acadar solucións. Deste xeito, as mesas de residuos estanse desenvolvendo
para poder traballar conxuntamente cos concellos e coas empresas xestoras. Os resultados
están sendo satisfactorios, pola elevada participación dos concellos e a súa implicación.
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Cómpre lembrar que no PXRUG recóllese que as plantas de compostaxe corresponden á
iniciativa local ou privada. A Xunta xa deu un paso adiante coa implantación dunha planta de
compostaxe de maior capacidade que as previstas no Plan e emprazada nas instalacións de
Sogama”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROYEsZFdy6D8
Verificación:
CVE-PREPAR: 6d7b5275-5364-d916-7451-d7f482cf1e64
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:01:49

172535

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159826
Data
01/08/2019 13:13

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 46645, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda referida á intervención dunha partida de peles de raposo
nun control da Garda Civil o día 19 de febreiro en Ferrol e a apertura dalgunha
investigación ao respecto, así como o control que leva a cabo en relación cos raposos
abatidos nos campionatos de caza”, (publicada no BOPG número 437 do 27 de febreiro de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
febreiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“As actuacións ás que se fai referencia na iniciativa foron iniciadas pola Garda Civil e están
sendo obxecto de investigación. No marco deste procedemento, o 21 de febreiro recibiuse na
xefatura territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Coruña atestado
do Seprona no que se solicitaba información relativa aos tecores da provincia. Esta información

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROUjYbMp9E96
Verificación:
CVE-PREPAR: 2c3a0bf9-6c60-d730-6ca2-7ffe2027e624
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

foille facilitada ao Seprona, que investiga o caso”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:13:37

172537

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191011
Data
07/08/2019 14:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 46933, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “as causas da demora no remate das obras da estrada
PO-230, na parroquia de Serrapio, no concello de Cerdedo-Cotobade e as previsións do
Goberno galego ao respecto”, (publicada no BOPG número 442 do 7 de marzo de

2019),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de
2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“ A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
46934, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 450, do 27 de marzo de 2019. Cómpre
engadir, en todo caso, que as obras foron executadas no prazo previsto no contrato e xa están
rematadas”.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROv4WluOudG6
Verificación:
CVE-PREPAR: eb4dfa41-d671-b0a8-ed93-4eb8c1db2227
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:01:21

172539

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178711
Data
06/08/2019 09:45

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47005, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez
Seco e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno
galego referidas ao asinamento, a través de Augas de Galicia, dun convenio co
Concello da Capela para a realización das obras de saneamento nos núcleos dos
Calzados, Os Vilariños, A Lagoa, Porcar, O Lombo e o Pereiro, así como a súa
execución”, (publicada no BOPG número 442 do 7 de marzo de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de
2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita
número 47002, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa
resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 456, do

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROYGFETcb7D6
Verificación:
CVE-PREPAR: 7aa766b8-88d4-93c1-8b05-f6b3ec799f67
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4 de abril de 2019”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:45:33

172541

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178709
Data
06/08/2019 09:45

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47078, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas que vai adoptar o Goberno galego para
garantir a conexión prioritaria da Vía Ártabra coa autovía A-6 co fin de darlle efectivo servizo á
Área Metropolitana da Coruña”, (publicada no BOPG número 442 do 7 de marzo de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de
2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e
Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno urxente número 47232, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria
celebrada o 12 e 13 de marzo de 2019.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos seguintes
enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-03-13?part=5e075753CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO9hpOLtx9n7
Verificación:
CVE-PREPAR: 5f6416e3-61c4-1cf5-7d95-f22294b8f995
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

f956-483f-8eaf-4254785c0c43&start=9487
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-03-13?part=5e075753f956-483f-8eaf-4254785c0c43&start=9806
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:45:25

172543

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178687
Data
06/08/2019 09:45

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47104, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da
necesidade de revisar o actual modelo de xestión da auga para adaptalo ao cambio
climático, así como as actuacións previstas para garantirlle á cidadanía o acceso a ela
como dereito básico”, (publicada no BOPG número 442 do 7 de marzo de 2019), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2019,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
47105, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 456, do 4 de abril de
2019”.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROGWvZhq4H78
Verificación:
CVE-PREPAR: 161c46b5-5ee0-e635-fe76-2a16ca485c89
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROGWvZhq4H78
Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:45:10

172545

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178682
Data
06/08/2019 09:44

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47325, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión da Xunta de Galicia referida á necesidade
de darlle a máxima prioridade ao arranxo da estrada PO-234, no concello de Ponte
Caldelas, así as actuacións previstas respecto da proposta do Concello para a
construción dunha senda peonil-ciclista entre o pobo de Laxoso e Ponte Caldelas”,
(publicada no BOPG número 444 do 13 de marzo de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2019, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“Para a mellora da estrada PO-234 a Administración autonómica preveu a execución das obras
en tres fases.
Unha primeira, a mellora da estrada entre os puntos quilométricos 4+150 (Cruce de Portasouto)
e

6+840 (Aguasantas), cunha lonxitude de case 2,7 km, nos termos municipais de Ponte

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROvJR23JM1H1
Verificación:
CVE-PREPAR: 49ff4be3-6897-f0d8-2d02-cac8131b3b10
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Caldelas e Cerdedo-Cotobade, xa rematada e á disposición de veciños e usuarios. Os traballos
consistiron na ampliación da calzada ata os 7 metros de ancho, con dous carrís de 3 metros e
beiravías de 0,5 metros, ademais da construción de gabias de seguridade e o reforzo da
seguridade viaria nas interseccións.
Unha segunda fase, para a mellora da PO-234 entre os puntos quilométricos 0+420 e 2+580,
cunha lonxitude de algo máis de 2 km. Esta actuación desenvólvese na súa totalidade no termo
municipal de Ponte Caldelas, desde o final da travesía de Ponte Caldelas ata a entrada de
Laxoso.
Os traballos inclúen mellorar puntualmente o trazado, ampliar a calzada ata os 7 metros,
mellorar as interseccións con viarios públicos, repoñer toda a sinalización horizontal e vertical e
as barreiras de seguridade flexibles e acondicionar os accesos a tres camiños con dobre
tratamento superficial. A sección tipo está formada por dous carrís de 3 metros de anchura e
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beiravías de 0,5 metros. Nalgunhas zonas puntuais realizarase unha corrección do trazado,
incrementando os radios das curvas para mellorar a seguridade viaria.
O proxecto foi licitado o 6 de marzo por un importe de preto de 650.000 euros e foi adxudicado
a mediados do mes de xullo.
A mellora da PO-234 completarase cunha terceira fase, que se desenvolverá entre os puntos
quilométricos 2+580 (Laxoso) e 4+150 (Cruce de Portasouto)”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROvJR23JM1H1
Verificación:
CVE-PREPAR: 49ff4be3-6897-f0d8-2d02-cac8131b3b10
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROvJR23JM1H1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:44:40

172548

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159822
Data
01/08/2019 13:13

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47398, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “os niveis de contaminación atmosférica acadados en Galicia durante
o mes de febreiro de 2019 e a xestión do Goberno galego ao respecto”, (publicada no
BOPG número 444 do 13 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións febreiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“En febreiro de 2019, Galicia sufriu dous episodios de intrusión de po sahariano. Con todo, os
valores medios de PM10 obtidos neses días non supuxeron en ningún momento un risco de
exposición aguda para a saúde das persoas. Durante esas xornadas, a Xunta de Galicia
mantivo informada á poboación sobre este fenómeno, a súa duración e intensidade, así como
das medidas de protección necesarias durante estes episodios.
Cómpre lembrar que o valor límite para PM10 establécese en 40 µg/m3 para a media anual e
50 µg/m3 para a media diaria, podendo ser superado este valor en 35 ocasións anuais. En

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROSIN6dZf9P8
Verificación:
CVE-PREPAR: 492c29e7-8697-6202-8035-77ea24341c52
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

febreiro de 2019, estes valores ou ben non se superaron ou o fixeron en menos de 5 veces, moi
lonxe de superar as 35 ocasións establecidas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROSIN6dZf9P8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:13:22

172550

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159815
Data
01/08/2019 13:13

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47483, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns do Goberno galego para
favorecer no Anteproxecto de lei de residuos de Galicia a instalación de plantas de
xestión de residuos en explotacións mineiras”, (publicada no BOPG número 444 do 13 de
marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións febreiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Os criterios de ubicación preferente das plantas de residuos non se establecen nin regulan por
medio do novo proxecto de lei de residuos e solos contaminados de Galicia, senón que se
determinan a través do Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2016-2022, que foi
aprobado mediante acordo do Consello da Xunta o 22 de decembro de 2016”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROz0oqXPr5f9
Verificación:
CVE-PREPAR: ec1e63e7-1ab6-5e41-76d1-1c132417cee1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROz0oqXPr5f9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:13:08

172552

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178678
Data
06/08/2019 09:44

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47744, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas previstas polo Goberno galego
para garantir a seguridade viaria na estrada AC-552 á entrada de Vimianzo, á altura do
centro comercial Fonte dos Cabalos”, (publicada no BOPG número 446 do 21 de marzo de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
febreiro-xuño de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
47746, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 471, do 2 de maio de
2019)”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROhK0jlaG1B4
Verificación:
CVE-PREPAR: 03c2cca7-7c00-4a23-8a35-3ea2636531d1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROhK0jlaG1B4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:44:14

172554

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159810
Data
01/08/2019 13:13

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47800, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o anuncio do Anteproxecto de lei de residuos e
solos contaminados ao remate do Consello da Xunta de Galicia no que foi presentado, as
razóns da demora do Goberno galego na modificación da normativa vixente nesa materia
e o prazo previsto para a aprobación das estratexias de loita contra o cambio climático e
de economía circular”, (publicada no BOPG número 446 do 21 de marzo de 2019), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2019,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“O Consello da Xunta foi informado o pasado mes de febreiro do anteproxecto de lei de
residuos e solos contaminados. O obxectivo da Consellería de Medio Ambiente é continuar
avanzando na senda da economía circular e a loita contra o cambio climático e contar cun texto
o máis completo posible e totalmente adaptado á lexislación europea. Precisamente, debido á
aposta desde Goberno pola economía circular é polo que a normativa galega sobre residuos
debía ser revisada. Precisamente, vén de rematar o proceso de información pública da
Estratexia de Cambio Climático e Enerxía 2050. En vindeiras datas, iniciarase tamén a

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROSGqqFgxea9
Verificación:
CVE-PREPAR: 293f6a00-fd04-6363-d809-64b666983da0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

tramitación da Estratexia de Economía Circular. Ademais, estase traballando para que todos os
concellos comecen a implantar a recollida selectiva de biorresiduos. De feito, tense posto a
disposición das entidades municipais un total de 4.700 contedores específicos e habilitouse
unha partida de 1,2 millóns de euros para actuacións neste eido. Por último, rebaixouse un 10%
o canon de Sogama en resposta ao que os concellos viñan demandando”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROSGqqFgxea9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:13:00

172556

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178677
Data
06/08/2019 09:44

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47828, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno
galego para garantir a seguridade viaria na estrada AC-433, no concello de Laxe, así
como evitar situacións como a producida no ano 2016 a consecuencia dos temporais e
inundacións”, (publicada no BOPG número 450 do 27 de marzo de 2019), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2019,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O 24 de abril de 2019 a Xunta iniciou as obras para mellorar a estabilidade dun noiro na
estrada AC-433, Recesindes-Laxe, á altura da parroquia de Nande, no Concello de Laxe.
A intervención consistiu na reparación e reforzo da estabilidade do noiro existente na marxe
dereita desta estrada autonómica, no punto quilométrico 7+100, onde se produciron
desprendementos tras varios episodios de choivas intensas o pasado mes de novembro.
A reparación, que se ampliou máis alá da zona afectada, nunha lonxitude aproximada de 75
metros, incluíu a construción dun muro de escollera ao pé do noiro duns catro metros e medio
de altura, executado sobre unha zapata de formigón dun metro de altura baixo a rasante do
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO1VBqFVcNm5
Verificación:
CVE-PREPAR: 231f9c75-6292-d5e2-8b05-2e4187966559
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

terreo. A intervención, cun orzamento de máis de 48.000 euros, finalizouse nas primeiras
semanas de maio”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:44:06

172558

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1190992
Data
07/08/2019 14:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47983, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “as previsións do Goberno galego respecto da aprobación
do proxecto denominado Estudo para a mellora da intersección no punto quilométrico 9,980
da estrada PO-400 (As Neves) co fin de dotala dunha redonda que posibilite o acceso ao
centro das Neves ou a Vigo, así como a inclusión desta estrada no Plan autonómico de
eliminación dos tramos de concentración de accidentes”, (publicada no BOPG número 450 do
27 de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
47984, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 466, do 24 de abril de 2019”.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO5CvHJZWal5
Verificación:
CVE-PREPAR: 9b2fb119-e360-e1c0-d608-7519a99e6671
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 1 de 1

172559

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
07/08/2019 14:01:06

Asinado dixitalmente por:
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REXISTRO5CvHJZWal5
Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/08/2019 14:01:06

172560

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178674
Data
06/08/2019 09:43

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47998, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno galego en
relación coa prórroga da concesión outorgada a Ence nos terreos de dominio público
marítimo-terrestre de Lourizán, na ría de Pontevedra”, (publicada no BOPG número 450 do 27
de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión do Pleno celebrada o pasado 30 de abril de 2019
pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, en resposta á pregunta oral 47999.
Na súa intervención, a conselleira respondeu ás cuestións plantexadas sobre a prórroga de Ence e
sobre as Directrices de Ordenación do Territorio e o Plan do Litoral”.
Enlace ao vídeo da sesión do Pleno celebrado o pasado 30 de abril de 2019:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-30?
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO9fW8k9QlB8
Verificación:
CVE-PREPAR: b8ec44f5-5180-f330-f7d9-328628120831
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=010daf2c-2232-416e-ae5c-8601a1aafaab&start=6497
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172561

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
06/08/2019 09:43:51

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO9fW8k9QlB8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:43:51

172562

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178673
Data
06/08/2019 09:43

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 48336, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración e as previsións do Goberno
galego respecto da atención das demandas referidas ás melloras que precisa a estrada
autonómica OU-533 ao seu paso polo concello de Viana do Bolo”, (publicada no BOPG
número 458 do 9 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
48335, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 486, do 12 de xuño de
2019”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROsTxsNalgq9
Verificación:
CVE-PREPAR: 220b8a66-3e25-bc55-8ef3-da325b9def53
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172563

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
06/08/2019 09:43:44

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROsTxsNalgq9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:43:44

172564

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178671
Data
06/08/2019 09:43

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 48569, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Rivas Cruz, e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas que vai adoptar o Goberno
galego para evitar o impacto medioambiental no regato de Piñor,nos ríos Furelos e Ulla,
así como para a saúde humana, das verteduras procedentes do polígono industrial de
Melide”, (publicada no BOPG número 458 do 9 de abril de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xuño de 2019, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
48568, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi
publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 474, do 7 de maio de
2019”.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROLHk4D0OLo4
Verificación:
CVE-PREPAR: c4c3d575-de68-4df0-6144-7c50a0766c16
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172565

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
06/08/2019 09:43:30

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROLHk4D0OLo4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:43:30

172566

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159805
Data
01/08/2019 13:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 48590, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a data estimada polo Goberno galego para o remate
definitivo das obras de mellora do proceso de depuración da EDAR dos Praceres, no
concello de Pontevedra, e a existencia dalgún risco de perda do financiamento europeo se
non se rematan as obras definitivamente antes da fin de 2022, así como as súas previsións
respecto do inicio da construción dun novo emisario submarino antes do seu remate”,
(publicada no BOPG número 458 do 9 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
48591, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROIuOlC4Qia8
Verificación:
CVE-PREPAR: 8be46a94-e293-b0c0-8ea6-4dee41c67894
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 471, do 2 de maio de 2019.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172567

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2019 13:12:37

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROIuOlC4Qia8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:12:37

172568

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153423
Data
31/07/2019 16:38

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 48859, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,
sobre “a situación na que se atopa o desenvolvemento do solo industrial no Polígono
empresarial 106 de Ribadavia, as medidas adoptadas ao respecto por Xestur e o Instituto
Galego da Vivenda e Solo, así como as previsións referidas á súa ampliación á fase 3”,
(publicada no BOPG número 463 do 17 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións febreiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten
o seguinte contido:
“Tal como indicou o director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) na resposta en
Comisión á que se fai referencia nesta iniciativa, a Xunta de Galicia está a realizar xestións
sobre as parcelas vendidas e non construídas. O director xeral tamén avanzou que se esixirá
que as parcelas se destinen ao seu fin e que se poñan no mercado a disposición de quen o
demanda.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRORCXzrvrvR0
Verificación:
CVE-PREPAR: 330e4016-c827-2ac5-b955-fadd3ddedec6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Actualmente, está iniciada a tramitación do expediente de recuperación de parcelas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172569

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
31/07/2019 16:38:06

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRORCXzrvrvR0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 31/07/2019 16:38:06

172570

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178667
Data
06/08/2019 09:42

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 48908, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado de execución no que se atopa o acordo
parlamentario referido á análise de viabilidade da creación dun enlace directo entre a autovía
da Costa da Morte e o polígono industrial de Vimianzo en dirección a Camariñas, as súas
conclusións e as previsións do Goberno galego ao respecto”, (publicada no BOPG número 463
do 17 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e
Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 48909, de similar contido e formulada polo
mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada os días 7 e
8 de maio de 2019.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos seguintes enlaces:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROyfhgZn22L2
Verificación:
CVE-PREPAR: da5690b8-9284-b837-5d03-5978db22d663
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?part=3e665b5f2ef2-4f14-9a0b-c234b71140e7&start=2994
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?part=3e665b5f2ef2-4f14-9a0b-c234b71140e7&start=3266
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172571

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
06/08/2019 09:42:56

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROyfhgZn22L2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:42:56

172572

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153420
Data
31/07/2019 16:37

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 49276, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a adaptación do uso da auga en Galicia na actualidade
aos obxectivos ambientais da normativa comunitaria, así como o grao de aplicación da
Directiva marco da auga do ano 2000 e da Directiva sobre inundacións do ano 2007”,
(publicada no BOPG número 470 do 30 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
49277, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 486, do 12 de xuño de 2019.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROwqspA3Rej3
Verificación:
CVE-PREPAR: 769d9f31-fda5-5e53-eab7-3b9ac6a2b858
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172573

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
31/07/2019 16:37:32

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROwqspA3Rej3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 31/07/2019 16:37:32

172574

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159797
Data
01/08/2019 13:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 49482, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez Martínez e dona
María de la Concepción Burgo López, sobre “o desenvolvemento do procedemento para a
concesión do servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada”,
(publicada no BOPG número 474 do 7 de maio de 2019), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta escrita número
49481, de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) número 486, do 12 de xuño de 2019.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROAVzu40hKg9
Verificación:
CVE-PREPAR: fe979a40-6885-6025-a7f7-f498032d2301
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172575

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2019 13:12:01

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROAVzu40hKg9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:12:01

172576

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178665
Data
06/08/2019 09:42

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 49850, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os prazos previstos polo Goberno
galego para a licitación da retirada da parte non soterrada do emisario existente na
ría de Viveiro, a presentación do proxecto técnico de ampliación da estación
depuradora de augas residuais e a súa remisión ao Concello, así como a existencia
dalgún risco de perda dos fondos Feder asignados para o proxecto de saneamento
da ría”, (publicada no BOPG número 479 do 22 de maio de

2019), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de
2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROLg1gUEySP1
Verificación:
CVE-PREPAR: c2f676f7-0667-a4a2-0fd0-e2d1f7b59ca8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas
e Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 49849, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión
plenaria celebrada o 25 e 26 de xuño de 2019.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos
seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-ordinario-2019-06-26?
part=49c1a620-09cc-4935-be97-219eda29e60d&start=9013
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172577

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
06/08/2019 09:42:48

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-ordinario-2019-06-26?
part=49c1a620-09cc-4935-be97-219eda29e60d&start=9338
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROLg1gUEySP1
Verificación:
CVE-PREPAR: c2f676f7-0667-a4a2-0fd0-e2d1f7b59ca8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172578

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROLg1gUEySP1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:42:48

172579

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159795
Data
01/08/2019 13:11

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 50233, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e don Marcos Cal Ogando,
sobre “as previsións da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda respecto da
convocatoria de axudas dirixidas á mocidade para o alugamento de vivenda habitual e
permanente, así como o orzamento que vai destinar para ese fin”, (publicada no BOPG
número 482 do 4 de xuño de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións febreiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“A convocatoria de axudas ao alugueiro está previsto que se publique en setembro de 2019. A
liña de axudas destinadas a menores de 35 anos disporá dun total de 4,5 millóns de euros, o
que supón un incremento do 85% respecto da anterior convocatoria.
Ademais, os mozos e mozas poden solicitar as axudas da liña A, na que non existe ningún
requisito de idade, e que contará con 6 millóns de euros”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROkbYn2sjfk9
Verificación:
CVE-PREPAR: 06ecb809-9ec5-39d9-7fc9-8caff858f0e6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172580

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
01/08/2019 13:11:54

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROkbYn2sjfk9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:11:54

172581

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159792
Data
01/08/2019 13:11

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 50239, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Julia Torregrosa Sañudo, sobre “a opinión do
Goberno galego respecto da medida que vai adoptar o Goberno francés para limitar o
prezo dos alugueiros, así como do posible interese social dunha medida semellante en
Galicia”, (publicada no BOPG número 482 do 4 de xuño de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xullo de 2019, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda,
que ten o seguinte contido:
“Antes que en Francia, a medida á que se fai referencia na iniciativa foi adoptada noutros
lugares como Berlín nos que se están poñendo en revisión estas medidas ao non obter os
resultados agardados.
A Xunta considera máis oportuno medidas que fomenten a posta en alugueiro de vivendas a
prezo razoable, como é o Programa de Vivendas Baleiras, que necesita do apoio decidido por
parte dos concellos. Ademais, puxéronse en marcha outras medidas como axudas ao pago do
alugueiro ou o Bono de Alugueiro Social. Tamén hai axudas para a adquisición de vivenda por
parte de menores de 35 anos e axudas aos concellos para poñer en réxime de alugueiro social
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROqj03dANuQ9
Verificación:
CVE-PREPAR: f9156f17-a974-eb06-b086-2485810ede62
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

vivendas que se atopaban en desuso”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:11:46

172583

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178804
Data
06/08/2019 09:50

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 50308, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da
aprobación do proxecto de circunvalación de Carballo no ano 2019, a inclusión nos
orzamentos de 2020 dunha partida para a súa licitación e o inicio da súa execución, así
como como o mantemento dalgunha conversa co alcalde ao respecto”, (publicada no BOPG
número 482 do 4 de xuño de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e
Mobilidade en resposta á pregunta oral urxente en Pleno número 50486, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria
celebrada o 11 e 12 de xuño de 2019.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos seguintes
enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-06-12?
CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROULlfhNFg28
Verificación:
CVE-PREPAR: 4323cba3-c198-9b40-8a58-0a64345ab2d0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=5e197c67-db57-4884-8e4b-b7e18ac685c7&start=389
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-06-12?
part=5e197c67-db57-4884-8e4b-b7e18ac685c7&start=713
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172585

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159790
Data
01/08/2019 13:11

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 50936, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da demora na resolución das
axudas ao alugamento de vivenda convocadas na Orde do 22 de xuño de 2018 e
correspondentes ao Plan estatal de vivenda 2018-2021, así como as medida previstas
polo Instituto Galego de Vivenda e Solo ao respecto”, (publicada no BOPG número 489 do
20 de xuño de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións febreiro-xuño de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“O procedemento para a tramitación e concesión das axudas ao alugueiro vén determinado
polo plan de vivenda e trátase dun procedemento de gran complexidade, xa que despois da
presentación da solicitude é necesario que o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) realice
requirimentos para o aporte de documentación complementaria, cos correspondentes prazos
para a súa presentación.
Esa complexidade, unida ao gran volume de solicitudes presentadas, fai que o proceso de

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROS3YXoHwH69
Verificación:
CVE-PREPAR: 943d5999-99d8-9c42-3427-4443567a1859
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

concesión se alargue, aínda que en breve estarán resoltas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:11:31

172587

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159788
Data
01/08/2019 13:11

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 51063, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García,
sobre “a avaliación polo Goberno da Xunta de Fridays for Future e as medidas a adoptar
para cumprir a parte que lle corresponde do acordo do clima de París e do Grupo In
tergubernamental de Expertos sobre o Cambio Climático (IPCC)”, (publicada no BOPG
número 489 do 20 de xuño de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións febreiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“O Goberno galego está a traballar intensamente para dar cumprimento ao Acordo de París e
converterse nun dos territorios que lidera a transición cara un futuro baixo en emisións de gases
de efecto invernadoiro e resilente aos efectos do cambio climático. Este traballo estase a
plasmar na Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, un instrumento de futuro
que permitirá captar fondos para desenvolver actuacións fronte ao cambio climático e xerará
novas oportunidades empresariais fomentando o emprego verde. A elaboración desta
estratexia, de carácter transversal, baseouse nun proceso de diálogo participativo e
transparencia, xa que o Goberno galego considera fundamental contar con toda a sociedade na

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROltVX9VcMc6
Verificación:
CVE-PREPAR: 629f6ea0-0b68-b4c7-9755-635183fd3207
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

loita contra o cambio climático. E esta estratexia únese a outras actuacións, como o impulso
que se lle está a dar á loita contra o cambio climático a nivel municipal a través do Pacto dos
Alcaldes polo Clima e a Enerxía. No caso de Fridays for Future, a Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda tentouse poñer en contacto con este movemento, sen ter recibido
polo momento ningunha resposta”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172589

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159767
Data
01/08/2019 13:10

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 51330, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Julia Torregrosa Sañudo e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “a opinión da Xunta de Galicia respecto da posible existencia
dunha dobre burbulla inmobiliaria que afecta ao alugueiro e á compra de vivenda, así co
mo as actuacións previstas para evitala e garantirlle á cidadanía o acceso a ela”,
(publicada no BOPG número 489 do 20 de xuño de 2019), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións febreiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten
o seguinte contido:
“A suba do prezo da vivenda en Galicia, tanto en compravenda como en alugueiro, sucede
despois dunha etapa na que se produciron importantes baixadas dos mesmos, polo que se
están recuperando ao tempo que se recupera a economía. Así, se en 2019 o prezo medio da
vivenda en Galicia é de 1.190 euros por metro cadrado, en 2007 estaba en 1.511 euros por
metro cadrado. Para garantir o acceso á vivenda, a Xunta conta con medidas diversas, como
axudas ao pago do alugueiro e o Bono de Alugueiro Social. Tamén conta con axudas para
adquisición de vivenda por parte de menores de 35 anos e axudas aos concellos para poñer en
réxime de alugueiro social vivendas que se atopaban en desuso. Ademais, convócanse axudas

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROlP3rbHhOP2
Verificación:
CVE-PREPAR: 11c26502-7ea6-2ec6-9480-4117aeef80e3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

para rehabilitación e axudas a promotores para a construción ou rehabilitación de vivendas para
alugueiro”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/08/2019 13:10:41

172591

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1190976
Data
07/08/2019 14:00

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 51875 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as intencións da Adif e
Renfe de privatizar o servizo de atención ao público e venda de billetes de tren das
estacións de ferrocarril do Carballiño e Ribadavia, opinión da Xunta de Galicia ao
respecto, así como as actuacións previstas para evitalo”, (publicada no BOPG número
495 do 1 de xullo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“Os concursos licitados responden ao obxectivo de ofrecer unha mellor atención aos
usuarios desas estacións ferroviarias ao implicar un reforzo para o persoal de circulación,
que ata o de agora está a realizar as funcións de venda de billetes e atención aos usuarios.
En todo caso, desde o Goberno galego manterase unha atención permanente sobre a

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROEsVinXUF78
Verificación:
CVE-PREPAR: 17980cd5-d374-24d8-b0d3-572de43d3137
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

prestación do servizo ferroviario na Comunidade e demandará, como veu facendo ata o de
agora, que se garanta a calidade do servizo ferroviario aos usuarios e aos veciños deses
municipios”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172593

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178680
Data
06/08/2019 09:44

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47681, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
e don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre “o contido do informe da Axencia Tributaria de
Galicia referido ao balance das actuación levadas a cabo no ano 2018 en materia de
control fiscal, así como as razón existentes para non publicalo na súa páxina nin no por
tal de transparencia da Xunta de Galicia”, (publicada no BOPG número 446 do 21 de marzo
de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
febreiro-xuño de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Facenda, que ten o seguinte contido:
“O informe ao que fai referencia o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia foi aprobado
o pasado 27 de xuño polo Consello Reitor da Axencia Tributaria de Galicia. Unha vez aprobado
este informe foi enviado ao Parlamento de Galicia e aos grupos parlamentarios o venres día 28
de xuño. Así mesmo este informe aparece colgado na páxina web da ATRIGA no seguinte
enlace:
http://www.atriga.gal/documents/16561/105563/2018-Informe-Actividade-ATRIGA.pdf/1ddbe356940f-4eed-a998-61a4fccd2c10

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRO1BOeHZ6QG5
Verificación:
CVE-PREPAR: 7bb5b494-e7a9-8802-3e99-26aa5b4a64a8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ademais a Directora da ATRIGA compareceu ante a Comisión 3ª de Economía, Facenda e
Orzamentos, o día 3 de xullo, a petición propia, para explicar o contido de dito informe, do que
lle foi remitida unha copia a cada grupo parlamentario”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172595

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1153427
Data
31/07/2019 16:38

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 43764, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Davide Rodríguez Estévez e don Antón Sánchez
García, sobre “a elaboración e contido da convocatoria de axudas para a prevención dos
danos do lobo e do xabaril publicada pola Consellería do Medio Rural o 8 de xaneiro de
2019”, (publicada no BOPG número 419 do 25 de xaneiro de 2019), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións febreiro-xullo de 2019, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda,
que ten o seguinte contido:
“A orde de axudas para previr os danos ocasionados pola fauna silvestre establece que será
subvencionable a adquisición de cans protectores e defensores do gando, debendo o
interesado achegar a documentación relativa aos controis sanitarios efectuados, a
documentación acreditativa da identificación animal e a súa inscrición no REGIAC.
Polo tanto, a adquisición destas razas non se limita aos núcleos zoolóxicos, podendo adquirir
estes animais nos distintos centros de cría existentes. Cómpre destacar, ademais, que no

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRORbArOMRI02
Verificación:
CVE-PREPAR: 5dd45bb5-00d8-f2e3-82d3-86102ec8af07
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

REGIAC constan rexistrados máis de 14.000 mastíns españois e máis de 400 mastíns dos
Pirineos, o que amosa unha presenza importante deste tipo de razas en Galicia.
As axudas de 2016 e 2017 non fracasaron, xa que se recibiron 1.113 e 1.270 solicitudes
respectivamente, o que demostra a aceptación destas medidas tendentes á prevención dos
danos.
En relación ás axudas convocadas este ano, e co obxectivo de consensuar as medidas e a súa
implantación, na elaboración das bases tivéronse en consideración diferentes propostas
formuladas polo sector. Por exemplo, tivéronse en conta propostas relacionadas coa adquisición
de cans e incorporouse a proposta de incluír a instalación de valados como medida preventiva
subvencionable. Tamén se consideraron distintos aspectos relativos á baremación como, por
exemplo, a de puntuar a existencia de danos previos nas explotacións para favorecer que os
gandeiros máis afectados teñan preferencia na concesión destas axudas.
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Para os valados, tívose en conta os resultados dun estudo técnico sobre a eficacia dos distintos
métodos de prevención de danos no gando que pode consultarse na páxina web da Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Ademais, consultáronse distintos manuais de
aplicación de medidas preventivas para gando ovino e cabrún publicadas polo Goberno
central.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRORbArOMRI02
Verificación:
CVE-PREPAR: 5dd45bb5-00d8-f2e3-82d3-86102ec8af07
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

172597

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTRORbArOMRI02
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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172598

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178685
Data
06/08/2019 09:44

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47256, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don Raúl
Fernández Fernández, sobre “as medidas previstas pola Xunta de Galicia para diminuír o
número de accidentes de tráfico provocados polos xabarís, controlar a súa poboación e
limitar os danos que ocasionan no agro”, (publicada no BOPG número 444 do 13 de marzo de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e
Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 47257, de similar contido e formulada polo
mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o 26 e 27
de marzo de 2019.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos seguintes
enlaces:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROIZoabBDRr5
Verificación:
CVE-PREPAR: 5fa67060-9788-2d44-e490-bb8fce5dfe41
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-03-27?part=8b068974d089-4ee2-87d3-7f4440d8bd8b&start=7675
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-03-27?part=8b068974d089-4ee2-87d3-7f4440d8bd8b&start=7978
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROIZoabBDRr5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/08/2019 9:44:58

172600

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1159807
Data
01/08/2019 13:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47942, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luis Rivas Cruz e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos trasladados polo Goberno galego á Unión
Europea respecto da superficie ocupada polo eucalipto en Galicia, así como a súa opinión en
relación coa prohibición tácita do seu incremento reflectida na resposta do comisario
europeo a unha pregunta dunha eurodeputada galega referida ao aumento do cultivo en
Galicia de especies invasoras pirófitas”, (publicada no BOPG número 450 do 27 de marzo de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Medio
Rural, que ten o seguinte contido:
“A Consellería do Medio Rural deu cumprida resposta a esta pregunta no pasado Pleno celebrado o
10 de abril de 2019, respondendo o conselleiro do Medio Rural á pregunta nº. 47943.
Adxunto o enlace:

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROVpPmBZe398
Verificación:
CVE-PREPAR: 22f8e118-0818-1d21-0588-5a255ba037c6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-10?part=32243fc0f87c-4367-8cb5-da29006fa5b4&start=8218
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172602

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1178720
Data
06/08/2019 09:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 44436, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Luis Villares Naveira e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de Galicia
para garantir o uso do galego nos termos reflectidos na Lei 17/2006, do 5 de xuño, da
radio e televisión de titularidade estatal”, (publicada no BOPG número 422 do 30 de
xaneiro de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Secretaría Xeral de Medios, que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego exerce as súas funcións de conformidade coas competencias que ten
atribuídas no Estatuto de Autonomía e o resto da normativa de aplicación.

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROrzhRhd3oJ2
Verificación:
CVE-PREPAR: 844b9659-2153-7d72-9807-28b1604c8772
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Así, de acordo co artigo 34 do Estatuto de Autonomía de Galicia, correspóndenlle á
Comunidade Autónoma de Galicia as competencias canto á regulación, creación e
mantemento da súa propia radio e televisión, no marco das normas básicas do Estado.
É, precisamente, o principio de competencia o que determina a esixencia de
responsabilidades ás administracións polas funcións que teñen atribuídas.
Polo tanto, o que non pode facer a Xunta de Galicia é inmiscuirse nas competencias que
ostenta a Administración Xeral do Estado.
Neste senso, o Goberno galego non pode atribuirse ningunha potestade sobre a
Corporación de Radio y Televisión Española.
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Como é sabido, existe a nivel estatal una Comisión parlamentaria mixta a través da cal se
exerce un control da CRTVE e, no marco da cal, pódense esixir responsabilidades canto ao
cumprimento das súas obrigas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGpV1DshhSU7
REXISTROrzhRhd3oJ2
Verificación:
CVE-PREPAR: 844b9659-2153-7d72-9807-28b1604c8772
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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