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Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

ı 53566 - 34651 (10/PRE-011488)

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 concesión caducada e sobre as garantías de cumprimento das cláusulas sociais que puidesen incluír
as diferentes concesións de saltos hidroeléctricos
172638

ı 53667 - 36817 (10/PRE-011658)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o procedemento seguido para a revisión do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográﬁca Galicia costa 2015-2021, os seus resultados e a coordinación con outras administracións ao respecto
172641

ı 53665 - 41076 (10/PRE-012080)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da demora que presentan as citas para revisión no Servizo de Oftalmoloxía do Hospital
Comarcal de Monforte, a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia da actual dotación de
persoal do centro para garantir a correcta atención da poboación e as medidas previstas ao respecto
172644

ı 53668 - 36815 (10/PRE-012683)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os resultados da revisión do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográﬁca Galicia costa 2015172646
2021, iniciada no primeiro semestre de 2018
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ı 53602 - 40926 (10/PRE-013083)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as xestións que está a realizar a Xunta de Galicia diante da Administración central para asumir
a xestión das concesións das centrais hidroeléctricas caducadas ou próximas a caducar nas confe172649
deracións hidrográﬁcas dependentes do Estado en Galicia

ı 53663 - 41104 (10/PRE-013097)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

172608
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da saúde do sistema ﬁnanceiro galego após a merca
172652
por Abanca do Banco Caixa Geral portugués

ı 53600 - 41131 (10/PRE-013099)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para evitar a destrución dos postos de
traballo e a desaparición das oﬁcinas do Banco Caixa Geral portugués en Galicia como consecuencia
172655
da súa merca por Abanca

ı 53666 - 40281 (10/PRE-013354)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da proposta do Goberno central referida á imposición de novas peaxes nas autovías
172658

ı 53601 - 41130 (10/PRE-013860)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para evitar a destrución dos postos de
traballo e a desaparición das oﬁcinas do Banco Caixa Geral portugués en Galicia, así como a perda
de servizos e o incremento da concentración bancaria, como consecuencia da merca desa entidade
por Abanca
172660

ı 53559 - 41490 (10/PRE-013873)

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
172663
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ı 53565 - 34652 (10/PRE-013890)

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 concesión caducada e sobre as garantías de cumprimento das cláusulas sociais que puidesen incluír
172665
as diferentes concesións de saltos hidroeléctricos

ı 53563 - 35302 (10/PRE-013896)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a posibilidade de garantía pola Xunta de Galicia do cumprimento das cláusulas sociais inseridas nas diferentes concesións de encoros hidroeléctricos, os datos referidos ao remate destas

172609
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concesións na demarcación Galicia-Costa, así como nas demarcacións hidrográﬁcas do Cantábrico,
172668
do Miño-Sil e do Douro, e as previsións dos gobernos galego e central respecto disto

ı 53604 - 40925 (10/PRE-013949)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o estado de tramitación en que se atopan os expedientes de reversión ao dominio público
dos aproveitamentos hidroeléctricos con concesións caducadas ou próximas a caducar na Demarcación hHdrográﬁca Galicia-Costa e na Confederación Hidrográﬁca do Miño-Sil, a realización por
parte da Xunta de Galicia dalgún estudo, proxecto ou iniciativa para a asumir a súa xestión, así
como a dos que se atopan nesas situacións nas confederacións dependentes do Estado 172671

ı 53664 - 41103 (10/PRE-014117)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia referida á saúde do sistema ﬁnanceiro galego após a merca
por Abanca do Banco Caixa Geral portugués, o tipo de medidas e estudos postos en marcha ou
previstos ao respecto e a súa opinión en relación co seu impacto no nivel de concentración bancaria
en Galicia, nos clientes, nas persoas usuarias de servizos ﬁnanceiros e no emprego, así como as
172674
actuacións que vai levar a cabo para intervir nesta situación

ı 53652 - 46512 (10/PRE-014584)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido e os datos referidos á tramitación do Plan plurianual de endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia remitido á Administración central o 7 de xaneiro de 2019
172677

ı 53651 - 46804 (10/PRE-014609)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia respecto da operación de compra de Liberbank que está a
levar a cabo Abanca, así como das súas posibles repercusións para o conxunto da economía galega
e o sistema ﬁnanceiro
172679

ı 53650 - 47753 (10/PRE-014700)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do sector ﬁnanceiro e da posición de Abanca
172681

ı 54260 - 49763 (10/PRE-014916)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as razóns do incremento que rexistra en Galicia a recadación do imposto sobre sucesións e
doazóns en relación co ano 2015, a realización pola Consellería de Facenda dalgún estudo comparativo respecto da súa evolución nos dez últimos anos, así como o impacto que van ter no ano 2019
172683
os beneﬁcios ﬁscais establecidos no artigo 2 da Lei 3/2018

172610
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ı 54257 - 49957 (10/PRE-014938)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a xestión levada a cabo polo Goberno galego en relación coa homologación e o recoñecemento dos títulos da Escola de Canteiros de Poio como títulos de ciclo medio e superior, así como
172686
as actuacións previstas ao respecto

ı 53591 - 50429 (10/PRE-014977)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa suspensión cautelar polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública do procedemento para a concesión do servizo público de transporte
regular de viaxeiros por estrada e cos recursos presentados polas organizacións sindicais e patronais do sector, a súa posible incidencia no calendario previsto para a adxudicación e posta en funcionamento das novas concesións, así como as previsións ao respecto
172689

ı 54227 - 51502 (10/PRE-015018)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación dos servizos de comunicación audiovisual comunitarios sen ánimo de lucro despois da sentenza do Tribunal Supremo en relación cos
dereitos de emisión de Cuac FM, así como as medidas adoptadas ou previstas para garantir eses
dereitos e o desenvolvemento da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual,
e para asegurar o acceso á licenza
172692

ı 53662 - 42308 (10/PRE-015179)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación do sistema ﬁnanceiro galego logo da compra do Banco Caixa Geral por parte de
172695
Abanca

ı 53598 - 42325 (10/PRE-015183)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as garantías de tratamento igualitario e homoxéneo para a tributación das pensións dos emi172698
grantes retornados de Galicia
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ı 53556 - 42349 (10/PRE-015193)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego ao respecto das centrais hidráulicas cuxa
concesión xa se atopa caducada
172702

ı 53597 - 42670 (10/PRE-015230)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

172611
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Sobre as previsións da Xunta de Galiza en relación coa transferencia da AP 9, e como valora o po172705
sicionamento do PP e do PSOE a este respecto

ı 53660 - 43669 (10/PRE-015389)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para evitar a destrución dos postos de
traballo e a desaparición das oﬁcinas de Banco Caixa Geral en Galicia como consecuencia da súa
172707
merca por Abanca

ı 53553 - 44210 (10/PRE-015468)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o procedemento seguido para elaborar as bases reguladoras das axudas destinadas á prevención e á reparación dos danos ocasionados pola fauna silvestre
172710

ı 53657 - 44303 (10/PRE-015474)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Villares Naveira, Luis
Sobre os plans da Xunta de Galicia respecto da reestruturación da débeda galega

ı 53656 - 45233 (10/PRE-015568)

172713

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da subministración, no exercicio de 2019, da
información necesaria para facilitar o seguimento e análise da Conta de endebedamento da
Conta Xeral da Comunidade Autónoma, segundo as recomendacións do Consello de Contas de
Galicia
172716

ı 53655 - 45236 (10/PRE-015569)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a evolución que presenta o endebedamento da Xunta de Galicia desde o ano 2009

ı 53653 - 46511 (10/PRE-015683)

172719
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido do Plan plurianual de endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia re172721
mitido á Administración central o 7 de xaneiro de 2019

ı 53594 - 46806 (10/PRE-015727)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia, en perspectiva, do proceso de bancarización das caixas
172723
de aforros galegas

172612
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ı 54277 - 49181 (10/PRE-015982)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das reformas da Lei orgánica 5/2000, reguladora da
responsabilidade penal dos menores, inseridas no programa electoral dun partido político para as
172726
eleccións xerais de 2019

ı 54276 - 49185 (10/PRE-015983)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia das medidas en materia de medio ambiente inseridas no programa electoral dun partido político para as eleccións xerais de 2019
172729

ı 54273 - 49211 (10/PRE-015986)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o coñecemento por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e do ente
público Augas de Galicia das supostas irregularidades que se están a cometer no concello das So172731
mozas en materia ambiental

ı 54272 - 49261 (10/PRE-015992)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para mellorar a coordinación entre as diferentes administracións en materia de loita contra a praga do tártago de patas amarelas (“Vespa
172733
velutina”)

ı 54271 - 49338 (10/PRE-016002)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do impacto que está a ter na economía a desigual
evolución da ocupación por sectores económicos e tramos de idade
172736

ı 54270 - 49378 (10/PRE-016008)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa loita contra o cambio climático
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ı 54268 - 49383 (10/PRE-016009)

172739

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na construción en Pontevedra doutra residencia
de persoas maiores con prazas públicas
172742

ı 54267 - 49397 (10/PRE-016010)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do programa Innova Peme

172745
172613
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ı 54265 - 49402 (10/PRE-016013)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das axudas destinadas á innovación e á mellora
tecnolóxica das empresas galegas dedicadas á primeira e segunda transformación da madeira
172748

ı 54261 - 49762 (10/PRE-016038)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as razóns do incremento que rexistra en Galicia a recadación do imposto sobre sucesións e
doazóns en relación co ano 2015
172751

ı 54258 - 49951 (10/PRE-016053)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do recoñecemento como títulos de ciclo medio e
superior de todos os títulos expedidos ata o momento pola Escola de Canteiros de Poio 172753

ı 54255 - 50058 (10/PRE-016060)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia en relación co baixo nivel de execución que presenta o orzamento destinado polo Goberno central á ciencia no ano 2018
172756

ı 54254 - 50106 (10/PRE-016066)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as previsións do Goberno galego para a posta á disposición de novas vivendas de promoción
172760
pública na comarca do Morrazo no ano 2019

ı 54251 - 50116 (10/PRE-016067)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a xestión que vai levar a cabo o Goberno galego en relación co tratamento, reutilización e re172763
ciclaxe dos residuos sólidos urbanos e, nomeadamente, dos biorresiduos
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ı 54250 - 50275 (10/PRE-016074)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para ditar disposicións de desenvolvemento da Lei
172766
13/2013, de caza de Galicia

ı 54247 - 50383 (10/PRE-016086)

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

172614
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Sobre o coñecemento polo Goberno galego do amoreamento, depósito e xestión supostamente
irregular de residuos da construción e demolición potencialmente contaminantes que veñen fa172768
cendo varias compañías en predios de solo rústico situados no concello da Laracha

ı 53593 - 50427 (10/PRE-016089)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de elaborar e acordar con todos os
axentes sociais e institucionais un novo plan de transporte público por estrada encadrado nun plan
172770
director de mobilidade sostible

ı 54246 - 50639 (10/PRE-016098)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a prohibición da tenza dun animal doméstico por parte da persoa arrendataria dunha vivenda, reﬂectida no modelo de contrato do Programa de vivendas baleiras
172773

ı 54244 - 50767 (10/PRE-016104)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre a información que posúe o Goberno galego en relación co traballo de planiﬁcación e impulso
do corredor Atlántico de mercadorías
172775

ı 54242 - 50772 (10/PRE-016105)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á adopción das medidas necesarias para evitar a
incidencia do programa Son voluntario/a na situación e dereitos laborais do persoal das empresas
organizadoras dos festivais de música de Galicia
172778

ı 54240 - 50821 (10/PRE-016110)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación da empresa Poligal en Narón

ı 53589 - 50954 (10/PRE-016119)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o incremento das incidencias nas liñas de ferrocarril en Galicia

ı 54238 - 51033 (10/PRE-016123)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia destinadas a erradicar as mimosas

172782

172785

172787

172615
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ı 54236 - 51325 (10/PRE-016136)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns da posición que está a defender o Goberno galego respecto das probas de acceso
á universidade
172790

ı 54234 - 51377 (10/PRE-016139)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para garantir a correcta aplicación en Galicia das medidas de protección das persoas usuarias das entidades ﬁnanceiras
172793

ı 54232 - 51405 (10/PRE-016142)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da medida adoptada polo Goberno portugués de li172796
mitar o prezo do alugamento da vivenda

ı 54231 - 51441 (10/PRE-016146)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do abandono do uso de herbicidas na rede viaria
e a realización dalgunha xestión diante do Goberno central e das administracións locais ao respecto
172798

ı 54229 - 51478 (10/PRE-016149)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para salvagardar os postos de traballo e a acti172801
vidade industrial da planta de Alcoa na Coruña

ı 54228 - 51488 (10/PRE-016152)

Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as actuacións concretas desenvolvidas pola Xunta de Galicia diante de Abanca para acadar
172804
unha solución ao concurso de acredores de Isowat
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ı 54226 - 51578 (10/PRE-016163)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da legalidade das obras iniciadas na serra do Oribio,
nos concellos de Samos e de Triacastela
172806

ı 54225 - 51584 (10/PRE-016164)

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

172616
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Sobre a posible utilización por parte do Goberno galego na actualidade de herbicidas con glifosato
172809
nas estradas do Baixo Miño

ı 54223 - 51625 (10/PRE-016168)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias para cambiar
de criterio no segundo informe reﬂectido na declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación da concesión derivada Xanceda nº 7138, nos concellos de Frades e Mesía (A Coruña), pro172812
movido por ERIMSA

ı 53587 - 51721 (10/PRE-016176)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a información formal da Xunta de Galicia respecto do anuncio da inclusión da saída sur de
Vigo na rede básica europea de transportes
172814

ı 54221 - 51790 (10/PRE-016184)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos convenios de colaboración asinados pola Axencia Galega de Infraestruturas con doce concellos galegos no primeiro cuadrimestre de 2019 por un
importe total de 3.545.510 euros
172816

ı 54219 - 51958 (10/PRE-016195)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as medidas económicas que vai aplicar a Xunta de Galicia para axudar o dezasete e medio
172820
por cento da poboación galega a saír da situación de exclusión social en que se atopa

ı 53590 - 50953 (10/PRE-016320)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a mellorar o servizo de ferrocarril

172823

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o proxecto de senda peonil do Val

172825

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 53555 - 42673 (10/PRE-016381)
ı 54263 - 49413 (10/PRE-016508)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos beneﬁcios que lle vai reportar á veciñanza a implantación dos parques eólicos de Bustelo, Monte Toural e Campelo, nos concellos de Carballo, Co172828
ristanco e Santa Comba
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ı 54253 - 50110 (10/PRE-016516)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número total de vivendas de promoción pública existente na actualidade no concello de
Cangas e as previsións do Goberno galego para a posta á disposición de novas vivendas deste tipo
172830
nese concello durante o ano 2019

ı 54252 - 50115 (10/PRE-016517)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a xestión que vai levar a cabo o Goberno galego en relación co tratamento, reutilización e reciclaxe dos residuos sólidos urbanos e, nomeadamente, dos biorresiduos
172833

ı 54249 - 50276 (10/PRE-016520)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o desenvolvemento regulamentario da Lei
13/2013, de caza de Galicia, así como para a apertura dun procedemento aberto e participativo
172836
para ese ﬁn

ı 54248 - 50382 (10/PRE-016523)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as denuncias referidas ao amoreamento, depósito e xestión supostamente irregular de residuos da construción e demolición potencialmente contaminantes que veñen facendo varias compañías en predios de solo rústico situados no concello da Laracha, a autorización polo Goberno galego
destas verteduras e a aplicación do Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2016-2022
172838

ı 53592 - 50428 (10/PRE-016525)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa suspensión cautelar polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública do procedemento para a concesión do servizo público de transporte
regular de viaxeiros por estrada e cos recursos presentados polas organizacións sindicais e patronais do sector, a súa posible incidencia no calendario previsto para a adxudicación e posta en fun172840
cionamento das novas concesións, así como as previsións ao respecto

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 54245 - 50640 (10/PRE-016528)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a prohibición da tenza dun animal doméstico por parte da persoa arrendataria dunha vi172843
venda, reﬂectida no modelo de contrato do Programa de vivendas baleiras

ı 54239 - 51032 (10/PRE-016532)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia destinadas a erradicar as mimosas 172845
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ı 54233 - 51404 (10/PRE-016538)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da medida adoptada polo Goberno portugués para
limitar o prezo do alugamento da vivenda e a súa posible incidencia en Galicia, así como as actua172848
cións previstas para garantir a súa competitividade fronte a Portugal

ı 53588 - 51720 (10/PRE-016541)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a información formal da Xunta de Galicia respecto do anuncio da inclusión da saída sur de
Vigo na rede básica europea de transportes, o prazo previsto para a materialización desa decisión
e a posibilidade de inclusión nesa rede da conexión ferroviaria Vigo-Porto
172850

ı 53661 - 42863 (10/PRE-016567)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para acelerar o proceso de substitución da débeda que mantén
en axentes privados cara a débeda contraída cos mecanismos públicos, e o sobrecusto asociado a
172852
non ter acudido a este sistema de ﬁnanciamento

ı 53659 - 43860 (10/PRE-016597)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre os acredores da débeda pública galega e o pagamento dos xuros que esta xera

ı 53658 - 44301 (10/PRE-016610)

172855

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Villares Naveira, Luis
Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto da reestruturación da débeda e a diferenza de
custo entre o ﬁnanciamento a través dos mercados ﬁnanceiros e dos mecanismos públicos
172858

ı 53654 - 46510 (10/PRE-016633)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido e os datos referidos á tramitación do Plan plurianual de endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia remitido á Administración central o 7 de xaneiro de 2019
172861
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 53595 - 46805 (10/PRE-016635)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia respecto da operación de compra de Liberbank que está a
levar a cabo Abanca, así como das súas posibles repercusións para o conxunto da economía galega
172863
e o sistema ﬁnanceiro
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ı 53649 - 47754 (10/PRE-016646)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do sector ﬁnanceiro e da posición de Abanca
172866

ı 54262 - 49761 (10/PRE-016661)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as razóns do incremento que rexistra en Galicia a recadación do imposto sobre sucesións e
doazóns en relación co ano 2015, a realización pola Consellería de Facenda dalgún estudo comparativo respecto da súa evolución nos dez últimos anos, así como o impacto que van ter no ano 2019
172868
os beneﬁcios ﬁscais establecidos no artigo 2 da Lei 3/2018

ı 54235 - 51376 (10/PRE-016668)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para garantir a correcta aplicación en Galicia das medidas de protección das persoas usuarias das entidades ﬁnanceiras, así
como a súa valoración en relación co cumprimento do Código de boas prácticas bancarias e da Di172871
rectiva sobre mercados de instrumentos ﬁnanceiros MIFID II

ı 54222 - 51789 (10/PRE-016671)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos convenios de colaboración asinados pola
Axencia Galega de Infraestruturas con doce concellos galegos no primeiro cuadrimestre de 2019
por un importe total de 3.545.510 euros, os criterios de selección seguidos para o seu asinamento
e a publicación dos subscritos durante a X lexislatura
172874

ı 54220 - 51956 (10/PRE-016675)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as medidas económicas que vai aplicar a Xunta de Galicia para axudar o dezasete e medio
por cento da poboación galega a saír da situación de exclusión social en que se atopa
172878

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 54259 - 49950 (10/PRE-016819)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a xestión levada a cabo polo Goberno galego en relación coa homologación e o recoñecemento dos títulos da Escola de Canteiros de Poio como títulos de ciclo medio e superior, así como
172881
as actuacións previstas ao respecto

ı 54243 - 50771 (10/PRE-016826)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as tarefas concretas que van desempeñar as persoas voluntarias do programa Son voluntario/a, presentado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado en colabora-
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ción coa Asociación Empresarial Festivais de Galicia, os criterios seguidos para a súa deﬁnición e
as previsións do Goberno galego referidas á adopción das medidas necesarias para evitar a incidencia deste programa na situación e dereitos laborais do persoal das empresas organizadoras
172884
dos eventos

ı 54237 - 51324 (10/PRE-016828)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da posición que está a defender o Goberno galego respecto das probas de acceso
á universidade
172888

ı 53554 - 43853 (10/PRE-016938)

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 novas
postas en marcha polo Goberno galego durante a X lexislatura, os seus resultados e os datos desagregados das persoas 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
172891
vivenda das persoas novas galegas

ı 53558 - 42326 (10/PRE-017163)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coas centrais hidráulicas que teñen a súa concesión caducada
172893

ı 53557 - 42348 (10/PRE-017174)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o estado, a data de vixencia e o cumprimento das cláusulas sociais nas concesións dos saltos
hidroeléctricos existentes en Galicia
172896

ı 54264 - 49404 (10/PRE-017251)

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das axudas destinadas á innovación e á mellora
tecnolóxica das empresas galegas dedicadas á primeira e segunda transformación da madeira
172899

ı 54256 - 50057 (10/PRE-017255)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia en relación co baixo nivel de execución que presenta o orzamento destinado polo Goberno central á ciencia no ano 2018, o seu impacto en Galicia e as actua172902
cións levadas a cabo para palialo
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ı 54241 - 50785 (10/PRE-017261)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coa venda de Ferroatlántica
a un fondo estadounidense e o mantemento do emprego, da actividade produtiva e do respecto
172906
ás concesións de aproveitamentos hidroeléctricos

ı 54230 - 51442 (10/PRE-017387)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a realización por parte do Goberno galego dalgún estudo para avaliar o impacto do uso de
herbicidas con glifosato nos sectores agrarios, e en particular na apicultura, e as medidas previstas
para evitar o seu uso, así como as súas intencións en relación co abandono do seu uso na rede
viaria e a realización dalgunha xestión diante do Goberno central e das administracións locais para
ese ﬁn
172908

ı 54224 - 51624 (10/PRE-017390)

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias para cambiar
de criterio no segundo informe reﬂectido na declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación da concesión derivada Xanceda nº 7138, nos concellos de Frades e Mesía (A Coruña), promovido por ERIMSA
172911

172622

X lexislatura. Número 526. 6 de setembro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

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

- 53566 - 34651 (10/PRE-011488)
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 concesión caducada e sobre as garantías de cumprimento das cláusulas sociais que puidesen incluír
as diferentes concesións de saltos hidroeléctricos
- 53667 - 36817 (10/PRE-011658)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o procedemento seguido para a revisión do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográﬁca Galicia costa 2015-2021, os seus resultados e a coordinación con outras administracións ao respecto
- 53665 - 41076 (10/PRE-012080)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da demora que presentan as citas para revisión no Servizo de Oftalmoloxía do Hospital
Comarcal de Monforte, a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia da actual dotación de
persoal do centro para garantir a correcta atención da poboación e as medidas previstas ao respecto

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 53668 - 36815 (10/PRE-012683)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os resultados da revisión do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográﬁca Galicia costa 20152021, iniciada no primeiro semestre de 2018
- 53602 - 40926 (10/PRE-013083)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as xestións que está a realizar a Xunta de Galicia diante da Administración central para asumir
a xestión das concesións das centrais hidroeléctricas caducadas ou próximas a caducar nas confederacións hidrográﬁcas dependentes do Estado en Galicia
- 53663 - 41104 (10/PRE-013097)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da saúde do sistema ﬁnanceiro galego após a merca
por Abanca do Banco Caixa Geral portugués
- 53600 - 41131 (10/PRE-013099)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para evitar a destrución dos postos de
traballo e a desaparición das oﬁcinas do Banco Caixa Geral portugués en Galicia como consecuencia
da súa merca por Abanca
- 53666 - 40281 (10/PRE-013354)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da proposta do Goberno central referida á imposición de novas peaxes nas autovías
- 53601 - 41130 (10/PRE-013860)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para evitar a destrución dos postos de
traballo e a desaparición das oﬁcinas do Banco Caixa Geral portugués en Galicia, así como a perda
de servizos e o incremento da concentración bancaria, como consecuencia da merca desa entidade
por Abanca

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 53559 - 41490 (10/PRE-013873)
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
- 53565 - 34652 (10/PRE-013890)
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 concesión caducada e sobre as garantías de cumprimento das cláusulas sociais que puidesen incluír
as diferentes concesións de saltos hidroeléctricos
- 53563 - 35302 (10/PRE-013896)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a posibilidade de garantía pola Xunta de Galicia do cumprimento das cláusulas sociais inseridas nas diferentes concesións de encoros hidroeléctricos, os datos referidos ao remate destas
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concesións na demarcación Galicia-Costa, así como nas demarcacións hidrográﬁcas do Cantábrico,
do Miño-Sil e do Douro, e as previsións dos gobernos galego e central respecto disto
- 53604 - 40925 (10/PRE-013949)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre o estado de tramitación en que se atopan os expedientes de reversión ao dominio público
dos aproveitamentos hidroeléctricos con concesións caducadas ou próximas a caducar na Demarcación hHdrográﬁca Galicia-Costa e na Confederación Hidrográﬁca do Miño-Sil, a realización por
parte da Xunta de Galicia dalgún estudo, proxecto ou iniciativa para a asumir a súa xestión, así
como a dos que se atopan nesas situacións nas confederacións dependentes do Estado
- 53664 - 41103 (10/PRE-014117)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia referida á saúde do sistema ﬁnanceiro galego após a merca
por Abanca do Banco Caixa Geral portugués, o tipo de medidas e estudos postos en marcha ou
previstos ao respecto e a súa opinión en relación co seu impacto no nivel de concentración bancaria
en Galicia, nos clientes, nas persoas usuarias de servizos ﬁnanceiros e no emprego, así como as
actuacións que vai levar a cabo para intervir nesta situación
- 53652 - 46512 (10/PRE-014584)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido e os datos referidos á tramitación do Plan plurianual de endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia remitido á Administración central o 7 de xaneiro de 2019
- 53651 - 46804 (10/PRE-014609)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia respecto da operación de compra de Liberbank que está a
levar a cabo Abanca, así como das súas posibles repercusións para o conxunto da economía galega
e o sistema ﬁnanceiro

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 53650 - 47753 (10/PRE-014700)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do sector ﬁnanceiro e da posición de Abanca
- 54260 - 49763 (10/PRE-014916)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as razóns do incremento que rexistra en Galicia a recadación do imposto sobre sucesións e
doazóns en relación co ano 2015, a realización pola Consellería de Facenda dalgún estudo comparativo respecto da súa evolución nos dez últimos anos, así como o impacto que van ter no ano 2019
os beneﬁcios ﬁscais establecidos no artigo 2 da Lei 3/2018
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- 54257 - 49957 (10/PRE-014938)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a xestión levada a cabo polo Goberno galego en relación coa homologación e o recoñecemento dos títulos da Escola de Canteiros de Poio como títulos de ciclo medio e superior, así como
as actuacións previstas ao respecto
- 53591 - 50429 (10/PRE-014977)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa suspensión cautelar polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública do procedemento para a concesión do servizo público de transporte
regular de viaxeiros por estrada e cos recursos presentados polas organizacións sindicais e patronais do sector, a súa posible incidencia no calendario previsto para a adxudicación e posta en funcionamento das novas concesións, así como as previsións ao respecto
- 54227 - 51502 (10/PRE-015018)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación dos servizos de comunicación audiovisual comunitarios sen ánimo de lucro despois da sentenza do Tribunal Supremo en relación cos
dereitos de emisión de Cuac FM, así como as medidas adoptadas ou previstas para garantir eses
dereitos e o desenvolvemento da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual,
e para asegurar o acceso á licenza
- 53662 - 42308 (10/PRE-015179)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación do sistema ﬁnanceiro galego logo da compra do Banco Caixa Geral por parte de
Abanca

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 53598 - 42325 (10/PRE-015183)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as garantías de tratamento igualitario e homoxéneo para a tributación das pensións dos emigrantes retornados de Galicia
- 53556 - 42349 (10/PRE-015193)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego ao respecto das centrais hidráulicas cuxa
concesión xa se atopa caducada
- 53597 - 42670 (10/PRE-015230)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galiza en relación coa transferencia da AP 9, e como valora o posicionamento do PP e do PSOE a este respecto
- 53660 - 43669 (10/PRE-015389)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para evitar a destrución dos postos de
traballo e a desaparición das oﬁcinas de Banco Caixa Geral en Galicia como consecuencia da súa
merca por Abanca
- 53553 - 44210 (10/PRE-015468)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o procedemento seguido para elaborar as bases reguladoras das axudas destinadas á prevención e á reparación dos danos ocasionados pola fauna silvestre
- 53657 - 44303 (10/PRE-015474)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Villares Naveira, Luis
Sobre os plans da Xunta de Galicia respecto da reestruturación da débeda galega
- 53656 - 45233 (10/PRE-015568)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da subministración, no exercicio de 2019, da
información necesaria para facilitar o seguimento e análise da Conta de endebedamento da
Conta Xeral da Comunidade Autónoma, segundo as recomendacións do Consello de Contas de
Galicia
- 53655 - 45236 (10/PRE-015569)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a evolución que presenta o endebedamento da Xunta de Galicia desde o ano 2009

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 53653 - 46511 (10/PRE-015683)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido do Plan plurianual de endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia remitido á Administración central o 7 de xaneiro de 2019
- 53594 - 46806 (10/PRE-015727)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia, en perspectiva, do proceso de bancarización das caixas
de aforros galegas
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- 54277 - 49181 (10/PRE-015982)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das reformas da Lei orgánica 5/2000, reguladora da
responsabilidade penal dos menores, inseridas no programa electoral dun partido político para as
eleccións xerais de 2019
- 54276 - 49185 (10/PRE-015983)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia das medidas en materia de medio ambiente inseridas no programa electoral dun partido político para as eleccións xerais de 2019
- 54273 - 49211 (10/PRE-015986)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o coñecemento por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e do ente
público Augas de Galicia das supostas irregularidades que se están a cometer no concello das Somozas en materia ambiental
- 54272 - 49261 (10/PRE-015992)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para mellorar a coordinación entre as diferentes administracións en materia de loita contra a praga do tártago de patas amarelas (“Vespa
velutina”)
- 54271 - 49338 (10/PRE-016002)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do impacto que está a ter na economía a desigual
evolución da ocupación por sectores económicos e tramos de idade

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 54270 - 49378 (10/PRE-016008)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa loita contra o cambio climático
- 54268 - 49383 (10/PRE-016009)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na construción en Pontevedra doutra residencia
de persoas maiores con prazas públicas
- 54267 - 49397 (10/PRE-016010)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do programa Innova Peme
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- 54265 - 49402 (10/PRE-016013)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das axudas destinadas á innovación e á mellora
tecnolóxica das empresas galegas dedicadas á primeira e segunda transformación da madeira
- 54261 - 49762 (10/PRE-016038)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as razóns do incremento que rexistra en Galicia a recadación do imposto sobre sucesións e
doazóns en relación co ano 2015
- 54258 - 49951 (10/PRE-016053)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do recoñecemento como títulos de ciclo medio e
superior de todos os títulos expedidos ata o momento pola Escola de Canteiros de Poio
- 54255 - 50058 (10/PRE-016060)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia en relación co baixo nivel de execución que presenta o orzamento destinado polo Goberno central á ciencia no ano 2018
- 54254 - 50106 (10/PRE-016066)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as previsións do Goberno galego para a posta á disposición de novas vivendas de promoción
pública na comarca do Morrazo no ano 2019

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 54251 - 50116 (10/PRE-016067)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a xestión que vai levar a cabo o Goberno galego en relación co tratamento, reutilización e reciclaxe dos residuos sólidos urbanos e, nomeadamente, dos biorresiduos
- 54250 - 50275 (10/PRE-016074)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para ditar disposicións de desenvolvemento da Lei
13/2013, de caza de Galicia
- 54247 - 50383 (10/PRE-016086)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre o coñecemento polo Goberno galego do amoreamento, depósito e xestión supostamente
irregular de residuos da construción e demolición potencialmente contaminantes que veñen facendo varias compañías en predios de solo rústico situados no concello da Laracha
- 53593 - 50427 (10/PRE-016089)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de elaborar e acordar con todos os
axentes sociais e institucionais un novo plan de transporte público por estrada encadrado nun plan
director de mobilidade sostible
- 54246 - 50639 (10/PRE-016098)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a prohibición da tenza dun animal doméstico por parte da persoa arrendataria dunha vivenda, reﬂectida no modelo de contrato do Programa de vivendas baleiras
- 54244 - 50767 (10/PRE-016104)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre a información que posúe o Goberno galego en relación co traballo de planiﬁcación e impulso
do corredor Atlántico de mercadorías
- 54242 - 50772 (10/PRE-016105)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á adopción das medidas necesarias para evitar a
incidencia do programa Son voluntario/a na situación e dereitos laborais do persoal das empresas
organizadoras dos festivais de música de Galicia
- 54240 - 50821 (10/PRE-016110)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación da empresa Poligal en Narón

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
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- 53589 - 50954 (10/PRE-016119)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre o incremento das incidencias nas liñas de ferrocarril en Galicia
- 54238 - 51033 (10/PRE-016123)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia destinadas a erradicar as mimosas

172630

X lexislatura. Número 526. 6 de setembro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 54236 - 51325 (10/PRE-016136)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns da posición que está a defender o Goberno galego respecto das probas de acceso
á universidade
- 54234 - 51377 (10/PRE-016139)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para garantir a correcta aplicación en Galicia das medidas de protección das persoas usuarias das entidades ﬁnanceiras
- 54232 - 51405 (10/PRE-016142)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da medida adoptada polo Goberno portugués de limitar o prezo do alugamento da vivenda
- 54231 - 51441 (10/PRE-016146)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do abandono do uso de herbicidas na rede viaria
e a realización dalgunha xestión diante do Goberno central e das administracións locais ao respecto
- 54229 - 51478 (10/PRE-016149)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para salvagardar os postos de traballo e a actividade industrial da planta de Alcoa na Coruña

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 54228 - 51488 (10/PRE-016152)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as actuacións concretas desenvolvidas pola Xunta de Galicia diante de Abanca para acadar
unha solución ao concurso de acredores de Isowat
- 54226 - 51578 (10/PRE-016163)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da legalidade das obras iniciadas na serra do Oribio,
nos concellos de Samos e de Triacastela
- 54225 - 51584 (10/PRE-016164)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre a posible utilización por parte do Goberno galego na actualidade de herbicidas con glifosato
nas estradas do Baixo Miño
- 54223 - 51625 (10/PRE-016168)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias para cambiar
de criterio no segundo informe reﬂectido na declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación da concesión derivada Xanceda nº 7138, nos concellos de Frades e Mesía (A Coruña), promovido por ERIMSA
- 53587 - 51721 (10/PRE-016176)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a información formal da Xunta de Galicia respecto do anuncio da inclusión da saída sur de
Vigo na rede básica europea de transportes
- 54221 - 51790 (10/PRE-016184)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos convenios de colaboración asinados pola Axencia Galega de Infraestruturas con doce concellos galegos no primeiro cuadrimestre de 2019 por un
importe total de 3.545.510 euros
- 54219 - 51958 (10/PRE-016195)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as medidas económicas que vai aplicar a Xunta de Galicia para axudar o dezasete e medio
por cento da poboación galega a saír da situación de exclusión social en que se atopa
- 53590 - 50953 (10/PRE-016320)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a mellorar o servizo de ferrocarril

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
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- 53555 - 42673 (10/PRE-016381)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o proxecto de senda peonil do Val
- 54263 - 49413 (10/PRE-016508)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos beneﬁcios que lle vai reportar á veciñanza a implantación dos parques eólicos de Bustelo, Monte Toural e Campelo, nos concellos de Carballo, Coristanco e Santa Comba
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- 54253 - 50110 (10/PRE-016516)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número total de vivendas de promoción pública existente na actualidade no concello de
Cangas e as previsións do Goberno galego para a posta á disposición de novas vivendas deste tipo
nese concello durante o ano 2019
- 54252 - 50115 (10/PRE-016517)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a xestión que vai levar a cabo o Goberno galego en relación co tratamento, reutilización e reciclaxe dos residuos sólidos urbanos e, nomeadamente, dos biorresiduos
- 54249 - 50276 (10/PRE-016520)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o desenvolvemento regulamentario da Lei
13/2013, de caza de Galicia, así como para a apertura dun procedemento aberto e participativo
para ese ﬁn
- 54248 - 50382 (10/PRE-016523)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as denuncias referidas ao amoreamento, depósito e xestión supostamente irregular de residuos da construción e demolición potencialmente contaminantes que veñen facendo varias compañías en predios de solo rústico situados no concello da Laracha, a autorización polo Goberno galego
destas verteduras e a aplicación do Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2016-2022

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
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- 53592 - 50428 (10/PRE-016525)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa suspensión cautelar polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública do procedemento para a concesión do servizo público de transporte
regular de viaxeiros por estrada e cos recursos presentados polas organizacións sindicais e patronais do sector, a súa posible incidencia no calendario previsto para a adxudicación e posta en funcionamento das novas concesións, así como as previsións ao respecto
- 54245 - 50640 (10/PRE-016528)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a prohibición da tenza dun animal doméstico por parte da persoa arrendataria dunha vivenda, reﬂectida no modelo de contrato do Programa de vivendas baleiras
- 54239 - 51032 (10/PRE-016532)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia destinadas a erradicar as mimosas

172633

X lexislatura. Número 526. 6 de setembro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 54233 - 51404 (10/PRE-016538)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da medida adoptada polo Goberno portugués para
limitar o prezo do alugamento da vivenda e a súa posible incidencia en Galicia, así como as actuacións previstas para garantir a súa competitividade fronte a Portugal
- 53588 - 51720 (10/PRE-016541)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a información formal da Xunta de Galicia respecto do anuncio da inclusión da saída sur de
Vigo na rede básica europea de transportes, o prazo previsto para a materialización desa decisión
e a posibilidade de inclusión nesa rede da conexión ferroviaria Vigo-Porto
- 53661 - 42863 (10/PRE-016567)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para acelerar o proceso de substitución da débeda que mantén
en axentes privados cara a débeda contraída cos mecanismos públicos, e o sobrecusto asociado a
non ter acudido a este sistema de ﬁnanciamento
- 53659 - 43860 (10/PRE-016597)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre os acredores da débeda pública galega e o pagamento dos xuros que esta xera
- 53658 - 44301 (10/PRE-016610)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Villares Naveira, Luis
Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto da reestruturación da débeda e a diferenza de
custo entre o ﬁnanciamento a través dos mercados ﬁnanceiros e dos mecanismos públicos

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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- 53654 - 46510 (10/PRE-016633)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o contido e os datos referidos á tramitación do Plan plurianual de endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia remitido á Administración central o 7 de xaneiro de 2019
- 53595 - 46805 (10/PRE-016635)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia respecto da operación de compra de Liberbank que está a
levar a cabo Abanca, así como das súas posibles repercusións para o conxunto da economía galega
e o sistema ﬁnanceiro
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- 53649 - 47754 (10/PRE-016646)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do sector ﬁnanceiro e da posición de Abanca
- 54262 - 49761 (10/PRE-016661)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as razóns do incremento que rexistra en Galicia a recadación do imposto sobre sucesións e
doazóns en relación co ano 2015, a realización pola Consellería de Facenda dalgún estudo comparativo respecto da súa evolución nos dez últimos anos, así como o impacto que van ter no ano 2019
os beneﬁcios ﬁscais establecidos no artigo 2 da Lei 3/2018
- 54235 - 51376 (10/PRE-016668)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para garantir a correcta aplicación en Galicia das medidas de protección das persoas usuarias das entidades ﬁnanceiras, así
como a súa valoración en relación co cumprimento do Código de boas prácticas bancarias e da Directiva sobre mercados de instrumentos ﬁnanceiros MIFID II
- 54222 - 51789 (10/PRE-016671)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos convenios de colaboración asinados pola
Axencia Galega de Infraestruturas con doce concellos galegos no primeiro cuadrimestre de 2019
por un importe total de 3.545.510 euros, os criterios de selección seguidos para o seu asinamento
e a publicación dos subscritos durante a X lexislatura

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 54220 - 51956 (10/PRE-016675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as medidas económicas que vai aplicar a Xunta de Galicia para axudar o dezasete e medio
por cento da poboación galega a saír da situación de exclusión social en que se atopa
- 54259 - 49950 (10/PRE-016819)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a xestión levada a cabo polo Goberno galego en relación coa homologación e o recoñecemento dos títulos da Escola de Canteiros de Poio como títulos de ciclo medio e superior, así como
as actuacións previstas ao respecto
- 54243 - 50771 (10/PRE-016826)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
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Sobre as tarefas concretas que van desempeñar as persoas voluntarias do programa Son voluntario/a,
presentado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado en colaboración coa Asociación Empresarial Festivais de Galicia, os criterios seguidos para a súa deﬁnición e as previsións do
Goberno galego referidas á adopción das medidas necesarias para evitar a incidencia deste programa
na situación e dereitos laborais do persoal das empresas organizadoras dos eventos
- 54237 - 51324 (10/PRE-016828)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da posición que está a defender o Goberno galego respecto das probas de acceso
á universidade
- 53554 - 43853 (10/PRE-016938)
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 novas
postas en marcha polo Goberno galego durante a X lexislatura, os seus resultados e os datos desagregados das persoas 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 novas galegas
- 53558 - 42326 (10/PRE-017163)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coas centrais hidráulicas que teñen a súa concesión caducada
- 53557 - 42348 (10/PRE-017174)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o estado, a data de vixencia e o cumprimento das cláusulas sociais nas concesións dos saltos
hidroeléctricos existentes en Galicia

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 54264 - 49404 (10/PRE-017251)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das axudas destinadas á innovación e á mellora
tecnolóxica das empresas galegas dedicadas á primeira e segunda transformación da madeira
- 54256 - 50057 (10/PRE-017255)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia en relación co baixo nivel de execución que presenta o orzamento destinado polo Goberno central á ciencia no ano 2018, o seu impacto en Galicia e as actuacións levadas a cabo para palialo
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- 54241 - 50785 (10/PRE-017261)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coa venda de Ferroatlántica
a un fondo estadounidense e o mantemento do emprego, da actividade produtiva e do respecto
ás concesións de aproveitamentos hidroeléctricos
- 54230 - 51442 (10/PRE-017387)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a realización por parte do Goberno galego dalgún estudo para avaliar o impacto do uso de
herbicidas con glifosato nos sectores agrarios, e en particular na apicultura, e as medidas previstas
para evitar o seu uso, así como as súas intencións en relación co abandono do seu uso na rede
viaria e a realización dalgunha xestión diante do Goberno central e das administracións locais para
ese ﬁn
- 54224 - 51624 (10/PRE-017390)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias para cambiar
de criterio no segundo informe reﬂectido na declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación da concesión derivada Xanceda nº 7138, nos concellos de Frades e Mesía (A Coruña), promovido por ERIMSA

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191073
Data
07/08/2019 14:04

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 34651 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 e sobre as
garantías de cumprimento das cláusulas sociais que puidesen estar contempladas
nas diferentes concesións de saltos hidroeléctricos”, (publicada no BOPG número 351
do 4 de setembro 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 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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO81qsvmqon9
Verificación:
CVE-PREPAR: 106e7986-4717-d814-4685-ca71bb701f08
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

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Nº Saída
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Data
09/08/2019 14:00

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 36817 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 procedemento seguido para a
revisión do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica Galicia costa 2015-2021, os
seus resultados e a coordinación con outras administracións ao respecto”, (publicada
no BOPG número 363 do 27 de setembro 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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A Xunta, a través de Augas de Galicia, segue a avanzar na revisión da planificación
hidrolóxica da Demarcación hidrográfica Galicia-Costa vixente ata o ano 2021, e no mes de
xullo ten iniciado un novo proceso de participación coa publicación, no Diario Oficial de
Galicia, da proposta do documento que engloba os temas máis importantes para o novo
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROfSuKOS0Rl5
Verificación:
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ciclo 2021-2027.
Polo tanto, neste momento estase co terceiro ciclo de planificación (2021-2027), traballando
na revisión e actualización do Plan Hidrográfico Galicia Costa. Na actualidade finalizouse a
etapa preliminar do ciclo, coa publicación dos Documentos Iniciais, que estiveron sometidos
a consulta pública durante 6 meses desde o pasado 19 de outubro; e acaba de comezar a
consulta pública do Esquema Provisional de Temas Importantes. Na busca da máxima
participación na elaboración deste plan de especial relevancia para toda a cidadanía, o
documento estará dispoñible para a súa consulta e a realización de propostas e suxestións
durante 6 meses.
Pódese salientar dentro dos temas recollidos, o de mellora da gobernanza na xestión da
auga como un dos grandes retos a abordar neste novo período, que afecta a coordinación
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interadministrativa, participación activa da cidadanía, xestión da información, educación
ambiental ou transparencia.
A Xunta vén cumprindo os prazos que se tiñan marcando a nivel nacional no proceso de
elaboración do Plan para o novo ciclo 2021-2027”.
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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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 41076, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “as razóns da demora que presentan as citas
para revisión no Servizo de Oftalmoloxía do Hospital Comarcal de Monforte, a opinión do
Goberno galego respecto da suficiencia da actual dotación de persoal do centro para
garantir a correcta atención da poboación e as medidas previstas ao respecto”, (publicada no
BOPG número 394 do 5 de 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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O servizo de oftalmoloxía ten unha espera media para consultas de patoloxía de 30 días. Se algún
paciente espera máis tempo dende a solicitude de consulta é debido a que xa foi valorado e acode
a revisión do mesmo proceso tendo data para a mesma.
O Hospital Comarcal de Monforte está dotado dos recursos humanos necesarios para garantir a

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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asistencia sanitaria dos usuarios do seu distrito”.
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36815 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 resultados da revisión do Plan
hidrolóxico da demarcación hidrográfica Galicia costa 2015-2021, iniciada no primeiro
semestre de 2018”, (publicada no BOPG número 362 do 26 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 Infraestruturas e Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“A Xunta, a través de Augas de Galicia, segue a avanzar na revisión da planificación
hidrolóxica da Demarcación hidrográfica Galicia-Costa vixente ata o ano 2021, e no mes de

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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xullo ten iniciado un novo proceso de participación coa publicación, no Diario Oficial de
Galicia, da proposta do documento que engloba os temas máis importantes para o novo
ciclo 2021-2027.
Polo tanto, neste momento estase co terceiro ciclo de planificación (2021-2027), traballando
na revisión e actualización do Plan Hidrográfico Galicia Costa. Na actualidade finalizouse a
etapa preliminar do ciclo, coa publicación dos Documentos Iniciais, que estiveron sometidos
a consulta pública durante 6 meses desde o pasado 19 de outubro; e acaba de comezar a
consulta pública do Esquema Provisional de Temas Importantes. Na busca da máxima
participación na elaboración deste plan de especial relevancia para toda a cidadanía, o
documento estará dispoñible para a súa consulta e a realización de propostas e suxestións
durante 6 meses.
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Pódese salientar dentro dos temas recollidos, o de mellora da gobernanza na xestión da
auga como un dos grandes retos a abordar neste novo período, que afecta a coordinación
interadministrativa, participación activa da cidadanía, xestión da información, educación
ambiental ou transparencia.
A Xunta vén cumprindo os prazos que se tiñan marcando a nivel nacional no proceso de
elaboración do Plan para o novo ciclo 2021-2027”.
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 40926 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Francisco Casal Vidal, sobre “as xestións
que está a realizar a Xunta de Galicia diante da Administración central para asumir a
xestión das concesións das centrais hidroeléctricas caducadas ou próximas a
caducar nas confederacións hidrográficas dependentes do Estado en Galicia”,
(publicada no BOPG número 394 do 5 de decembro 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 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
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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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Augas de Galicia, como órgano competente en materia de xestión hidráulica das concas
intracomunitarias de Galicia, é plenamente coñecedora da situación administrativa de cada
expediente relativo aos aproveitamentos hidroeléctricos na bacía hidrográfica de GaliciaCosta, exercendo un exhaustivo control e supervisión de todas as circunstancias (tanto
xurídicas, como hidráulicas e ambientais) que conforman cada expediente concesional, e
velando polo cumprimento polos titulares dos condicionados e postulados impostos pola
Administración, previamente aceptados expresamente polo promotor hidroeléctrico,
inherentes ao acto administrativo habilitante do dereito adquirido, por cuxo acatamento e
efectividade do seu cumprimento vela esta administración hidráulica.
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,
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A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 41104 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 da Xunta de Galicia
respecto da saúde do sistema financeiro galego após da merca por Abanca do Banco
Caixa Xeral portugués”, (publicada no BOPG número 394 do 5 de decembro 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 Facenda , que ten o seguinte contido:
“O pasado 8 de febreiro na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos o Director
Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos dou reposta a iniciativa con
número de rexistro 42307 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego na que
explicou o proceso da compra do negocio de Caixa Geral por parte de ABANCA e as
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posibles consecuencias que pode ter no sistema financeiro galego.
Nesta intervención o Director Xeral explicou que estamos ante un proceso de venda exixido
pola UE, derivado das axudas públicas que recibiu a banca portuguesa. Un proceso de
venda levado a cabo polo Goberno Portugués, que estivo suxeito as pautas marcadas pola
Lei de privatizacións de Portugal, onde se recollen e se pautan os criterios de selección e
adxudicación na enaxenación.
Proceso de adxudicación que, co fin de reforzar a transparencia e a competencia, foi posto a
disposición do Tribunal de Contas portugués para a súa fiscalización.
Polo tanto, a primeira valoración deste proceso é de respecto absoluto ante unha decisión
do goberno de Portugal, non discrecional, senón froito dun proceso regulado, pautado,
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ordenado e transparente que trouxo como consecuencia a adxudicación do Banco Caixa
Geral a unha entidade financeira radicada en Galicia.
Dentro do respecto ante unha decisión que foi allea a Xunta de Galicia, pero que supón que
unha empresa con sede en Galicia e cun negocio centrado en Galicia se consolide, medre,
se diversifique e gañe fortaleza mantendo unha adecuada solvencia, non pode ter mais que
unha valoración positiva para o sistema financeiro galego”.
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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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Nº Saída
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Data
08/08/2019 13:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 41131 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as actuacións levadas a cabo polo Goberno
galego para evitar a destrución dos postos de traballo e a desaparición das oficinas do
Banco Caixa Xeral portugués en Galicia, a consecuencia da súa merca por Abanca”,
(publicada no BOPG número 394 do 5 de decembro 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 Facenda , que ten o seguinte contido:
“O pasado 8 de febreiro na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos o Director Xeral de
Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos dou reposta a iniciativa con Nª de rexistro 42307
do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego na que explicou o proceso da compra do
negocio de Caixa Geral por parte de ABANCA e as posibles consecuencias que pode ter no
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROrFOMY14Rk5
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

sistema financeiro galego.
Nesta intervención o Director Xeral explicou que estamos ante un proceso de venda exixido pola
UE, derivado das axudas públicas que recibiu a banca portuguesa. Un proceso de venda levado a
cabo polo Goberno Portugués, que estivo suxeito as pautas marcadas pola Lei de privatizacións de
Portugal, onde se recollen e se pautan os criterios de selección e adxudicación na enaxenación.
Proceso de adxudicación que, co fin de reforzar a transparencia e a competencia, foi posto a
disposición do Tribunal de Contas portugués para a súa fiscalización.
Polo tanto, a primeira valoración deste proceso é de respecto absoluto ante unha decisión do
goberno de Portugal, non discrecional, senón froito dun proceso regulado, pautado, ordenado e
transparente que trouxo como consecuencia a adxudicación do Banco Caixa Geral a unha entidade
financeira radica en Galicia. Dentro do respecto ante unha decisión que foi allea a Xunta de Galicia,
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pero que supón que unha empresa con sede en Galicia se consolide, medre, se diversifique,
mantendo unha adecuada solvencia, non pode ter unha valoración negativa.
En canto o grado de concentración do sistema financeiro galego o Director Xeral explicou que o
Informe sobre a Concentración Bancaria en Galicia, elaborado pola Comisión Galega da
Competencia, por acordo do Parlamento de Galicia, radiografía perfectamente o proceso de
reestruturación bancaria que tivo lugar en Galicia e recolle unha serie de feitos, de realidades, de
riscos pero tamén de fortalezas que son plenamente vixentes e que non variaron nestes meses”.
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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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40281, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Ana Belén Pontón Mondelo e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego respecto da
proposta do Goberno central referida á imposición de novas peaxes nas autovías”,
(publicada no BOPG número 387 do 22 de novembro 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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A Xunta de Galicia non ten constancia de ningunha proposta oficial nin concreta por parte do
Ministerio de Fomento ao respecto do asunto que se refire na iniciativa”.
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.
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Nº Saída
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41130 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as actuacións levadas a cabo polo Goberno
galego para evitar a destrución dos postos de traballo e a desaparición das oficinas do
Banco Caixa Xeral portugués en Galicia, así como a perda de servizos e incremento da
concentración bancaria, a consecuencia da merca desa entidade por Abanca”, (publicada no
BOPG número 394 do 5 de decembro 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 Facenda , que ten o seguinte contido:
“O pasado 8 de febreiro na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos o Director Xeral de
Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos dou reposta a iniciativa con Nª de rexistro 42307
do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego na que explicou o proceso da compra do
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROztBJasmoM5
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negocio de Caixa Geral por parte de ABANCA e as posibles consecuencias que pode ter no
sistema financeiro galego.
Nesta intervención o Director Xeral explicou que estamos ante un proceso de venda exixido pola
UE, derivado das axudas públicas que recibiu a banca portuguesa. Un proceso de venda levado a
cabo polo Goberno Portugués, que estivo suxeito as pautas marcadas pola Lei de privatizacións de
Portugal, onde se recollen e se pautan os criterios de selección e adxudicación na enaxenación.
Proceso de adxudicación que, co fin de reforzar a transparencia e a competencia, foi posto a
disposición do Tribunal de Contas portugués para a súa fiscalización.
Polo tanto, a primeira valoración deste proceso é de respecto absoluto ante unha decisión do
goberno de Portugal, non discrecional, senón froito dun proceso regulado, pautado, ordenado e
transparente que trouxo como consecuencia a adxudicación do Banco Caixa Geral a unha entidade
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financeira radica en Galicia. Dentro do respecto ante unha decisión que foi allea a Xunta de Galicia,
pero que supón que unha empresa con sede en Galicia se consolide, medre, se diversifique,
mantendo unha adecuada solvencia, non pode ter unha valoración negativa.
En canto o grado de concentración do sistema financeiro galego o Director Xeral explicou que o
Informe sobre a Concentración Bancaria en Galicia, elaborado pola Comisión Galega da
Competencia, por acordo do Parlamento de Galicia, radiografía perfectamente o proceso de
reestruturación bancaria que tivo lugar en Galicia e recolle unha serie de feitos, de realidades, de
riscos pero tamén de fortalezas que son plenamente vixentes e que non variaron nestes meses”.
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
2019/1191059
Data
07/08/2019 14:03

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41490, 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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROICCXDLoQY4
Verificación:
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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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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 34652 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 e
sobre as garantías de cumprimento das cláusulas sociais que puidesen estar
contempladas nas diferentes concesións de saltos hidroeléctricos”, (publicada no
BOPG número 350 do 3 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
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROYRUvgAe3x6
Verificación:
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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
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
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esixidos polo dereito comunitario, que ten uns mandatos moi específicos respecto dos
obxectivos ambientais e respecto dos métodos da súa consecución.
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35302 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 posibilidade de garantía
pola Xunta de Galicia do cumprimento das cláusulas sociais inseridas nas diferentes
concesións de encoros hidroeléctricos, os datos referidos ao remate destas
concesións na demarcación Galicia-Costa, así como nas demarcacións hidrográficas
do Cantábrico, do Miño-Sil e do Douro, e as previsións dos gobernos galego e central
ao respecto”, (publicada no BOPG número 353 do 6 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
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROaT2ZtzXl89
Verificación:
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previsión da futura reversión das obras á Administración, unha vez rematado o prazo de
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

páxina 1 de 2

172668

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
07/08/2019 14:03:49

esixidos polo dereito comunitario, que ten uns mandatos moi específicos respecto dos
obxectivos ambientais e respecto dos métodos da súa consecución.
Augas de Galicia, como órgano competente en materia de xestión hidráulica das concas
intracomunitarias de Galicia, é plenamente coñecedora da situación administrativa de cada
expediente relativo aos aproveitamentos hidroeléctricos na bacía hidrográfica de GaliciaCosta, exercendo un exhaustivo control e supervisión de todas as circunstancias (tanto
xurídicas, como hidráulicas e ambientais) que conforman cada expediente concesional, e
velando polo cumprimento polos titulares dos condicionados e postulados impostos pola
Administración, previamente aceptados expresamente polo promotor hidroeléctrico,
inherentes ao acto administrativo habilitante do dereito adquirido, por cuxo acatamento e
efectividade do seu cumprimento vela esta administración hidráulica.
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

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROaT2ZtzXl89
Verificación:
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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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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40925 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Francisco Casal Vidal, sobre “o
estado de tramitación no que se atopan os expedientes de reversión ao dominio
público dos aproveitamentos hidroeléctricos con concesións caducadas ou próximas
a caducar na demarcación hidrográfica Galicia-Costa e na Confederación hidrográfica
do Miño-Sil, a realización pola Xunta de Galicia dalgún estudo, proxecto ou iniciativa
para a asumir a súa xestión, así como a dos que se atopan nesas situacións nas
confederacións dependentes do Estado”, (publicada no BOPG número 394 do 5 de
decembro 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 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
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROMxojeu59e9
Verificación:
CVE-PREPAR: 8cc20282-9b74-fe84-57c3-81a58a449b63
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
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
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esixidos polo dereito comunitario, que ten uns mandatos moi específicos respecto dos
obxectivos ambientais e respecto dos métodos da súa consecución.
Augas de Galicia, como órgano competente en materia de xestión hidráulica das concas
intracomunitarias de Galicia, é plenamente coñecedora da situación administrativa de cada
expediente relativo aos aproveitamentos hidroeléctricos na bacía hidrográfica de GaliciaCosta, exercendo un exhaustivo control e supervisión de todas as circunstancias (tanto
xurídicas, como hidráulicas e ambientais) que conforman cada expediente concesional, e
velando polo cumprimento polos titulares dos condicionados e postulados impostos pola
Administración, previamente aceptados expresamente polo promotor hidroeléctrico,
inherentes ao acto administrativo habilitante do dereito adquirido, por cuxo acatamento e
efectividade do seu cumprimento vela esta administración hidráulica.
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

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROMxojeu59e9
Verificación:
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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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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41103 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 da Xunta de
Galicia referida á saúde do sistema financeiro galego após da merca por Abanca do
Banco Caixa Xeral portugués, o tipo de medidas e estudos postos en marcha ou
previstos ao respecto e a súa opinión en relación co seu impacto no nivel de
concentración bancaria en Galicia, nos clientes, persoas usuarias de servizos
financeiros e no emprego, así como as actuacións que vai levar a cabo para intervir
nesta situación”, (publicada no BOPG número 394 do 5 de decembro 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
Facenda , que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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“O pasado 8 de febreiro na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos o Director
Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos dou reposta a iniciativa con
número de rexistro 42307 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego na que
explicou o proceso da compra do negocio de Caixa Geral por parte de ABANCA e as
posibles consecuencias que pode ter no sistema financeiro galego.
Nesta intervención o Director Xeral explicou que estamos ante un proceso de venda exixido
pola UE, derivado das axudas públicas que recibiu a banca portuguesa. Un proceso de
venda levado a cabo polo Goberno Portugués, que estivo suxeito as pautas marcadas pola
Lei de privatizacións de Portugal, onde se recollen e se pautan os criterios de selección e
adxudicación na enaxenación.
Proceso de adxudicación que, co fin de reforzar a transparencia e a competencia, foi posto a
disposición do Tribunal de Contas portugués para a súa fiscalización.
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Polo tanto, a primeira valoración deste proceso é de respecto absoluto ante unha decisión
do goberno de Portugal, non discrecional, senón froito dun proceso regulado, pautado,
ordenado e transparente que trouxo como consecuencia a adxudicación do Banco Caixa
Geral a unha entidade financeira radicada en Galicia. Dentro do respecto ante unha decisión
que foi allea a Xunta de Galicia, pero que supón que unha empresa con sede en Galicia se
consolide, medre, se diversifique, mantendo unha adecuada solvencia, non pode ter unha
valoración negativa.
En canto o grado de concentración do sistema financeiro galego o Director Xeral explicou
que o Informe sobre a Concentración Bancaria en Galicia, elaborado pola Comisión Galega
da Competencia, por acordo do Parlamento de Galicia, radiografía perfectamente o proceso
de reestruturación bancaria que tivo lugar en Galicia e recolle unha serie de feitos, de
realidades, de riscos pero tamén de fortalezas que son plenamente vixentes e que non
variaron nestes meses”.
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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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 46512 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 e os datos referidos á tramitación do Plan plurianual de
endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia remitido á Administración central o 7
de xaneiro de 2019”, (publicada no BOPG número 438 do 28 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 Facenda , que ten o seguinte contido:
“O expediente do Plan Plurianual de Endebedamento remitido á administración do Estado foi
enviado ao Parlamento o pasado 11 de xullo dando resposta á solicitude de información do Grupo
Parlamentario Socialista con número de rexistro 46482.
Por outra banda o pasado 12 de abril o Director Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos
Europeos compareceu a petición propia ante a Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos
para dar conta da situación do endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia. Nesta
comparecencia o Director explicou polo miúdo os datos de peche de 2018, a evolución do
endebedamento na que fixo referencia a o endebedamento dos organismos, empresas e
sociedades públicas, e a estratexia de endebedamento de cara ao futuro da Comunidade
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROLth7hgfWi5
Verificación:
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Autónoma”.
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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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 46804 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 avaliación da Xunta de Galicia respecto da operación de compra de
Liberbank que está a levar a cabo Abanca, así como as súas posibles repercusións para o
conxunto da economía galega e o sistema financeiro”, (publicada no BOPG número 442 do 7 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 Facenda , que
ten o seguinte contido:
“A finais do mes de febreiro pasado Abanca xa anunciara publicamente que non ía presentar unha
OPA para adquirir a entidade bancaria LIberbank, e tal e como o anunciou a dia de hoxe Abanca non
adquiriu dita entidade.
Para a Xunta de Galicia sempre é positivo que as empresas galegas queiran gañar fortaleza, abrir
novos mercados e ampliar o seu negocio, pero a Xunta non entra a valorar posibles operacións
empresariais do ámbito privado.
Tamén é positivo para a Xunta de Galicia que unha empresa galega medre en tamaño e sexa capaz
de crear novos empregos. Así Abanca creou no último ano máis de 400 novos empregos, ata a acadar
un plantel de traballadores de case 5.000 persoas.
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Hai que lembrar que estamos ante a maior entidade financeira de Galicia, que é unha das poucas
comunidades autónomas que teñen unha entidade radicada no seu territorio”.
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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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 47753 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 do Goberno galego respecto do sector financeiro e da
posición de Abanca”, (publicada no BOPG número 447 do 22 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 Facenda , que ten o seguinte contido:
“Hai que lembrar que falamos da maior entidade financeira de Galicia, que é unha das poucas
comunidades autónomas que teñen unha entidade radicada no seu territorio.
Abanca pechou o exercicio 2018 entre as entidades mais solventes de España, superando
amplamente os requisitos regulatorios exixidos polo BCE e polo BE, creando no último ano máis de
400 novos empregos, ata acadar un plantel de traballadores de case 5.000 persoas.
Para a Xunta de Galicia, sempre é positivo que unha empresa galega medre en tamaño e sexa capaz
de crear novos empregos.
Dentro do máximo respecto que a Xunta ten por calquera empresa do ámbito privado, o Goberno
galego confía en que Abanca siga potenciando o seu negocio en Galicia, un negocio que está centrado

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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principalmente nas nosas empresas –incluídas as pemes e os autónomos- e nos fogares galegos”.
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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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 49763, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
e don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre “as razóns do incremento que rexistra en Galicia a
recadación do imposto sobre sucesións e doazóns en relación co ano 2015, a realización
pola Consellería de Facenda dalgún estudo comparativo respecto da súa evolución nos
dez últimos anos, así como o impacto que van ter no ano 2019 os beneficios fiscais
establecidos no artigo 2 da Lei 3/2018”, (publicada no BOPG número 477 do 15 de maio 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:
“Grazas á rebaixa fiscal aprobada pola Xunta en 2016, máis do 99% dos galegos non pagan nin
un euro polo Imposto sobre Sucesións cando reciben unha herdanza dun familiar por vía directa.

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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Verificación:
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O ano pasado 105.000 galegos recibiron unha herdanza e non pagaron o Imposto sobre
Sucesións.
Galicia foi unha das primeiras comunidades en suprimir na práctica este imposto no caso nas
herdanzas entre ascendentes e descendentes.
Respecto dos datos de recadación do ano 2018, hai que ter en conta que están influídos polos
excepcionais resultados das actuacións de loita contra a fraude fiscal iniciadas nos últimos anos,
que tiveron un efecto positivo na recadación deste imposto o ano pasado.
En todo caso, coa nova rebaixa aprobada pola Xunta para as herdanzas entre irmáns, Galicia é a
4ª comunidade autónoma que menos ingresará por este imposto en 2019.
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O Goberno galego mantén unha aposta decidida polas baixadas de impostos, porque cremos
que os cidadáns teñen que notar os efectos da recuperación económica e porque estas baixadas
están a ter efectos moi positivos”.
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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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 49957, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Ánxeles Cuña Bóveda e dona Luca Chao
Pérez, sobre “a xestión levada a cabo polo Goberno galego en relación coa
homologación e recoñecemento dos títulos da Escola de Canteiros de Poio, como
títulos de ciclo medio e superior, así como as actuacións previstas ao respecto”,
(publicada no BOPG número 479 do 22 de maio 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 Educación, Universidade e Formación
Profesional, que ten o seguinte contido:
“A Escola de Canteiría empeza a súa andadura o 15 de xaneiro de 1979 nas instalacións
do mosteiro de Poio, dependente do Ministerio de Cultura. O primeiro curso comeza
cunha matrícula de 29 prazas. Posteriormente, en 1982 pasa a depender da Deputación
de Pontevedra e a partir do ano 2000 iníciase un novo proxecto con instalacións propias.
A finalidade desta Escola, tal e como se recolle na súa web oficial, é conservar e
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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promover un dos oficios máis antigos e nobres de Galicia, o de cantería, para ensinar a
arte de traballar a pedra. Así, o centro desenvolve as súas actividades como un obradoiro
de traballo artesanal en pedra, no que se combinan o ensino teórico e o práctico.
A Escola de Canteiros de Poio-Pontevedra, dependente da Deputación de Pontevedra,
imparte na actualidade formación propia e non regrada. En concreto, estudos de cantería
e de mestre/a cantería.
Desde a perspectiva educativa, a Consellería respecta e valora o prestixio da formación
non regrada que recibe o alumnado deste centro –do que sabe que é demandado para
traballar en diversos lugares do mundo-, pero non pode entrar en cuestións que non son
da súa competencia, xa que na actualidade non son ensinanzas oficiais de FP.

páxina 1 de 2

172686

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
28/08/2019 10:46:45

Neste momento, relacionados coa pedra están definidos varios ciclos na familia
profesional de Industrias extractivas e na de Edificación e Obra Civil, pero estas
ensinanzas de FP teñen pouco que ver coa formación de canteiros.
Como é coñecido, existen unhas normas e uns procedementos fixados desde o Estado
que debe cumprir a entidade titular da Escola de Canteiros para posibilitar o
recoñecemento oficial das súas ensinanzas como formación oficial.
Segundo a normativa educativa vixente, o Goberno central pode decidir crear unha nova
titulación de FP que se axuste ás ensinanzas de cantería e mestre de cantería,
modificando o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Unha vez exista ese
novo título, é cando sería posible o poder facilitar a homologación ou recoñecemento dos
títulos expedidos pola escola.
Por ultimo, a Consellería de Educación, Universidade e FP quere deixar constancia de
que está a favor da creación e da existencia de ciclos formativos que teñan relación coa
tradición e cos sectores produtivos 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,
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A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 50429 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 do Goberno galego en
relación coa suspensión cautelar polo Tribunal Administrativo de Contratación
Pública do procedemento para a concesión do servizo público de transporte regular
de viaxeiros por estrada e cos recursos presentados polas organizacións sindicais e
patronais do sector, a súa posible incidencia no calendario previsto para a
adxudicación e posta en funcionamento das novas concesións, así como as
previsións ao respecto”, (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 Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Con data de 23 de maio de 2019, o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da
Comunidade Autónoma de Galicia resolveu desestimar todos os recursos interpostos polas
asociacións e federacións de transporte e polas organizacións sindicais do sector, contra os
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROgfIRodQ936
Verificación:
CVE-PREPAR: 6fa8d998-6ab7-bf64-00e2-aa8b8072cdd1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

pregos da concesión do servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por
estrada da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, así como levantar as suspensións
acordadas no seu día, dándolle a razón á Xunta.
Con data de 24 de xullo de 2019, tamén a Sala do Contencioso do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (TSXG) acordou denegar a medida cautelar de suspensión do Plan de
Transporte Público da Xunta de Galicia solicitada polas federacións do transporte, por
tratarse da adxudicación dun contrato ‘dun servizo público de transporte’ cuxa suspensión
‘implicaría deixar a gran parte da cidadanía sen transporte público e aproximadamente a
10.000 alumnos sen transporte e afectaría á implantación das importantes melloras
previstas’.
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Tendo en conta o exposto, considérase que o Plan de Transporte Público de Galicia, que foi
aprobado por acordo do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 29 de novembro de
2018, segue a ser válido en todo o seu contido, sobre todo tendo en conta que foi o
resultado do maior esforzo en materia de diálogo e negociación con todos os axentes
sociais e institucionais que nunca se tivera feito en Galicia para a elaboración de ningún
outro instrumento de planificación en materia de transporte público, con reunións individuais
con cada un dos concellos de Galicia e innumerables reunións e negociacións con
representantes dos sindicatos, federacións e asociacións de empresas de transporte de
viaxeiros por estrada máis representativos do sector, asociacións de nais e pais e outros
moitos colectivos. A Xunta dispón das medidas e mecanismos necesarios para garantir a
continuidade da prestacións dos servizos e que Galicia non quede nin un só día sen
transporte público”.
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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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 51502, formulada polo Grupo Parlamentario do
Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo, sobre “a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación dos servizos de
comunicación audiovisual comunitarios sen ánimo de lucro despois da sentenza do Tribunal
Supremo en relación cos dereitos de emisión de Cuac FM, así como as medidas adoptadas ou
previstas para garantir eses dereitos e o desenvolvemento da Lei 7/2010 e para asegurar o
acceso á licenza”, (publicada no BOPG número 489 do 20 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 Secretaría Xeral de Medios, que ten o seguinte contido:
“1.- Como valora a Xunta de Galicia a situación dos servizos comunitarios audiovisuais sen
ánimo de lucro após a sentencia do Tribunal Supremo?
O Tribunal Supremo non ditou ningunha sentencia. O que fixo foi dar traslado dunha providencia pola
que se acorda non admitir a trámite o recurso de casación presentado pola Xunta contra a sentencia do
TSXG.
O Supremo non entra na interpretación que, con respecto á situación actual destas emisoras, debe

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROyiKXn3ZQO6
Verificación:
CVE-PREPAR: aa47c8f4-0580-f6c7-ae79-314841a7ca09
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

dárselle á regulación que se fai delas na actual Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, habida conta de
que está pendente o correspondente desenvolvemento regulamentario na materia por parte da
Administración Xeral do Estado.
2.- Que medidas ten adoptado ou prevé adoptar o Goberno galego para garantir os dereitos de
emisión destes servizos?
A Sentencia ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia refírese ao caso concreto de Cuac FM,
polo que a Xunta de Galicia estará ao que se dispón nesa sentencia.
Indicar ademais, que as medidas que pode adoptar a Xunta de Galicia, limitadas ao outorgamento de
licencias, teñen que vir precedidas doutras actuacións que lle corresponden á Administración xeral do
Estado, como é a dispoñibilidade do dominio público radioeléctrico necesario para que poidan operar
ese tipo de emisoras.
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3.- Que medidas ten adoptado ou prevé, por si propia e/ou diante do Estado español, adoptar a
Xunta de Galicia para desenvolver regularmente a Lei 7/2010 e garantir o acceso a licenza destes
servizos?
A Xunta de Galicia amosou, desde un principio, a súa vontade de avanzar na regulación destes
servizos, dando traslado á Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda dixital o
interese de Cuac FM de emitir contidos propios dos servizos de comunicación audiovisual comunitarios
sen ánimo de lucro. Neste senso, remitiulle todos os escritos presentados por Cuac, así como sendas
mocións aprobadas polo Concello e a Deputación provincial da Coruña, respectivamente.
Na súa resposta, a Administración Central alegou razóns de carácter técnico que imposibilitaban a posta
en marcha deste tipo de servizos.
É preciso insistir en que a Xunta de Galicia non pode outorgar ningún tipo de autorización para emitir,
posto que carece de competencia para iso. O uso do dominio público radioeléctrico só pode ser
autorizado pola Administración Xeral do Estado.
A esa Administración correspóndelle non só a regulación básica da prestación destes servizos (está
pendente de aprobar, por parte do Estado, o desenvolvemento regulamentario do apartado da Lei
referido ás emisoras comunitarias), senón tamén a habilitación das frecuencias correspondentes para
poder realizar as emisións, condicións imprescindibles para que a Xunta de Galicia poda outorgar as
licenzas que permitan explotar emisoras comunitarias sen ánimo de lucro”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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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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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42308 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 situación do sistema financeiro
galego logo da compra do Banco Caixa Geral por parte de Abanca”, (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 Facenda , que ten o seguinte contido:
“O pasado 8 de febreiro na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos o Director
Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos dou reposta a iniciativa con Nª de
rexistro 42307 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego na que explicou o
proceso da compra do negocio de Caixa Geral por parte de ABANCA e as posibles
consecuencias que pode ter no sistema financeiro galego.
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Nesta intervención o Director Xeral explicou que estamos ante un proceso de venda exixido
pola UE, derivado das axudas públicas que recibiu a banca portuguesa. Un proceso de
venda levado a cabo polo Goberno Portugués, que estivo suxeito as pautas marcadas pola
Lei de privatizacións de Portugal, onde se recollen e se pautan os criterios de selección e
adxudicación na enaxenación.
Proceso de adxudicación que, co fin de reforzar a transparencia e a competencia, foi posto a
disposición do Tribunal de Contas portugués para a súa fiscalización.
Polo tanto, a primeira valoración deste proceso é de respecto absoluto ante unha decisión
do goberno de Portugal, non discrecional, senón froito dun proceso regulado, pautado,
ordenado e transparente que trouxo como consecuencia a adxudicación do Banco Caixa
Geral a unha entidade financeira radicada en Galicia.
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Dentro do respecto ante unha decisión que foi allea a Xunta de Galicia, pero que supón que
unha empresa con sede en Galicia e cun negocio centrado en Galicia se consolide, medre,
se diversifique e gañe fortaleza mantendo unha adecuada solvencia, non pode ter mais que
unha valoración positiva para o sistema financeiro galego”.
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42325 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 garantías de tratamento igualitario e
homoxéneo para a tributación das pensións dos emigrantes retornados de Galicia”,
(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 Facenda , que ten o seguinte contido:
“En canto ao tratamento igualitario hai que dicir unha vez mais que non existe discriminación na
tributación dos pensionistas que estiveron na emigración e aqueles que traballaron exclusivamente
en España, posto que de acordo coa lexislación vixente teñen a mesma tributación. Aplicase o
mesmo réxime que a calquera traballador que percibe rendas de máis dun pagador e o importe das
mesmas é superior a 12.000 euros.
En canto o colectivo de pensionistas retornados que reciben dúas pensións (unha de España e
outra do estranxeiro), e os pensionistas que reciben unha única pensión, na maioría dos caso
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procedente do Estado español, entendese que non existe ningunha discriminación.
A lei do IRPF establece a obriga de presentar declaración aos contribuíntes con rendas do traballo
superiores a 22.000 euros, e que moitos pensionistas non presentan declaración porque a súa
pensión é inferior a esa cantidade.
A mesma lei establece que, no caso de ter dous pagadores, os contribuíntes teñen que presentar
declaración cando a suma da renda percibida supere os 11.200 euros (12.000 euros para o IRPF
de 2018, modificación introducida pola Lei de Orzamentos da AXE para o 2018)
Neste suposto entran os pensionistas retornados que perciben menos de 22.000 euros e que, non
obstante, si teñen que presentar declaración por percibir pensións de dous pagadores (unha de
España e outra do estranxeiro).
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Entendemos que non existe ningunha discriminación, porque convén diferenciar dous conceptos
distintos: unha cousa é presentar a declaración das rendas percibidas, e outra ben distinta é
tributar por esas rendas percibidas.
O que convén aclarar é que un pensionista en España, aínda que non presente declaración da
renda, si está obrigado a tributar polo conxunto desa renda porque durante cada mes se lle practica
unha retención á renda percibida.
Pola contra, a un pensionista retornado non se lle practica retención cada mes na pensión percibida
do estranxeiro.
É por isto que o pensionista retornado tributará igual pola mesma cantidade no momento en que
faga a declaración, xa que esa cantidade será a mesma que a suma das retencións practicadas a
un pensionista que só cobra de España.
Un pensionista retornado e un pensionista que percibe a súa pensión do Estado tributan pola
mesma cantidade. A única diferencia é que o retornado tributa no momento de facer a declaración,
mentres que o pensionista que só cobra do Estado tributa esa mesma cantidade polas retencións
que se lle practican cada mes.
Polo tanto, non existe discriminación.
Ao contrario: si habería discriminación entre uns pensionistas e outros se os retornados non tivesen
a obriga de declarar pola pensión que perciben do estranxeiro, xa que ese pago non está suxeito a
retención.
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O Goberno galego, en diferentes ocasións dou resposta ante o Parlamento de Galicia a iniciativas
parlamentarias sobre a tributación dos emigrantes retornados nas que fixo unha exposición de
tódalas accións levadas a cabo polo goberno galego, dentro do seu marco competencial, que non
abarca a tributación das pensións estranxeiras, para axudar e dar solución as reivindicacións de
este colectivo.
Tódolos acordos parlamentarios foron trasladados ao goberno central para o seu cumprimento.
Ademais o Goberno da Xunta levou a cabo diversas xestións ante o Goberno do Estado gracias as
que se introduciu unha modificación no proxecto de lei de reforma do IRPF para dar satisfacción ás
demandas dos emigrantes retornados.
Así mesmo, a Xunta de Galicia levou a cabo diferentes actuacións no proceso de regularización
dos emigrantes retornados co obxectivo de que todos os retornados que precisaran axuda para
regularizar as súas obrigas tributarias a recibiran.
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En relación cos afectados polo Convenio Alemán en vigor antes do 2012 a Xunta dende o primeiro
momento deixou claro que compartía o criterio das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, que non crean xurisprudencia e polo tanto non son de obrigado cumprimento, e que van en
sentido contrario as consultas da Dirección General de Tributos (do Ministerio de Hacienda).
A Xunta se mostrou partidaria e reclamou ao Estado que a Axencia Tributaria do Estado tivese en
conta estas sentenzas á hora de practicar as liquidacións correspondentes aos exercicios
anteriores a 2013. Se mantivo que debería eximir de tributar a todos os retornados de Alemaña que
estiveran na mesma situación, independentemente de que foran beneficiarios dunha pensión
pública ou privada.
Tanto o titular da Consellería de Facenda e da directora da Axencia Tributaria de Galicia reiteraron
en numerosas ocasións a súa enteira disposición para seguir apoiando os colectivos de afectados”.
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42349 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 ao respecto das centrais hidráulicas cuxa concesión xa se atopa
caducada”, (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:
“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
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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

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROIKayQy2kN9
Verificación:
CVE-PREPAR: c2543940-ca24-3595-8603-c722c6654878
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42670 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 da Xunta de Galiza en
relación á transferencia da AP 9 e como valora o posicionamento do PP e do PSOE a
este respecto”, (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 á pregunta oral en Pleno
número 40286, convertida en escrita por fin de período de sesións setembro-decembro de
2018, 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, fascículo 2”.

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO6mGq4JbIg1
Verificación:
CVE-PREPAR: 0511f956-0fa1-b195-03b2-4601cf301a73
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43669 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado
Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as actuacións levadas a cabo
polo Goberno galego para evitar a destrución dos postos de traballo e a desaparición
das oficinas do Banco Caixa Geral portugués en Galicia como consecuencia da súa
merca por Abanca”, (publicada no BOPG número 417 do 23 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
Facenda , que ten o seguinte contido:
“O pasado 8 de febreiro na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos o Director
Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos dou reposta a iniciativa con
número de rexistro 42307 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego na que

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROtWziZSnWs9
Verificación:
CVE-PREPAR: b0566553-d6d2-f199-2ce2-e4faf03b46c7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

explicou o proceso da compra do negocio de Caixa Geral por parte de ABANCA e as
posibles consecuencias que pode ter no sistema financeiro galego.
Nesta intervención o Director Xeral explicou que estamos ante un proceso de venda exixido
pola UE, derivado das axudas públicas que recibiu a banca portuguesa. Un proceso de
venda levado a cabo polo Goberno Portugués, que estivo suxeito as pautas marcadas pola
Lei de privatizacións de Portugal, onde se recollen e se pautan os criterios de selección e
adxudicación na enaxenación.
Proceso de adxudicación que, co fin de reforzar a transparencia e a competencia, foi posto a
disposición do Tribunal de Contas portugués para a súa fiscalización.
Polo tanto, a primeira valoración deste proceso é de respecto absoluto ante unha decisión
do goberno de Portugal, non discrecional, senón froito dun proceso regulado, pautado,
ordenado e transparente que trouxo como consecuencia a adxudicación do Banco Caixa
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Geral a unha entidade financeira radica en Galicia. Dentro do respecto ante unha decisión
que foi allea a Xunta de Galicia, pero que supón que unha empresa con sede en Galicia se
consolide, medre, se diversifique, mantendo unha adecuada solvencia, non pode ter unha
valoración negativa.
En canto o grado de concentración do sistema financeiro galego o Director Xeral explicou
que o Informe sobre a Concentración Bancaria en Galicia, elaborado pola Comisión Galega
da Competencia, por acordo do Parlamento de Galicia, radiografía perfectamente o proceso
de reestruturación bancaria que tivo lugar en Galicia e recolle unha serie de feitos, de
realidades, de riscos pero tamén de fortalezas que son plenamente vixentes e que non
variaron nestes meses”.
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROtWziZSnWs9
Verificación:
CVE-PREPAR: b0566553-d6d2-f199-2ce2-e4faf03b46c7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 44210 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 “o procedemento seguido para elaborar
as bases reguladoras das axudas destinadas á prevención e á reparación dos danos
ocasionados pola fauna silvestre”, (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 Medio Ambiente,Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Para a redacción das ordes de axuda ás que se fai referencia na iniciativa tívose en conta
varias achegas dos colectivos afectados. Como, por exemplo, a proposta de incluír a

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRObn5yu9aVZ9
Verificación:
CVE-PREPAR: 14f0fc94-e6c5-6005-b702-86c8d7ff4465
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

adquisición de valados como medida preventiva para os ataques de lobo ou os cambios na
baremación para que se puntúen danos previos nas explotacións co obxectivo de favorecer
que os agricultores e gandeiros máis prexudicados teñan preferencia. Tamén se introduciron
novidades no relativo á adquisición de cans.
Ademais, as principais normas que rexen a tramitación destas ordes son as seguintes:
1.

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2.

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

3.

Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007,

de subvencións de Galicia.
4.

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
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5.

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das

administracións públicas.
Por último, a confección dos diferentes apartados realízase en base á Lei 16/2010, de 17 de
decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico 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

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRObn5yu9aVZ9
Verificación:
CVE-PREPAR: 14f0fc94-e6c5-6005-b702-86c8d7ff4465
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 44303 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e don Luis Villares
Naveira, obre “ os plans da Xunta de Galicia respecto á reestruturación da débeda
galega”, (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
Facenda , que ten o seguinte contido:
“O pasado 8 de febreiro na Comisión 3ª do Parlamento de Galicia o Director Xeral de
Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos ao dar resposta a unha pregunta

oral

confirmou que Galicia cumpre os requisitos para poder combinar o financiamento nos
mercados coa permanencia no Fondo de Facilidade Financeira, o mecanismo habilitado
pola Administración do Estado para as comunidades cumpridoras. Galicia cumpre os

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO3XtcRGzdZ6
Verificación:
CVE-PREPAR: 9e404570-0835-9968-f079-3d8b12c61c34
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

obxectivos de estabilidade, o límite de débeda e regra de gasto; cumpre o límite de pago a
provedores, sendo a comunidade líder en España; e conta coa cualificación crediticia de
grao de investimento, e ao cumprir todos estes requisitos simultanear as dúas fontes de
financiamento (mercados e fondo de facilidade).
Ademais, sinalou que Galicia seguirá apostando pola diversificación dos instrumentos
financeiros e por un alongamento da vida media da carteira de débeda, aproveitando as
actuais condicións de financiamento que ofrece o mercado.
Así o 28 de febreiro Galicia pechou con éxito a primeira emisión de débeda que leva a cabo
a Comunidade Autónoma desde 2014. Tratase dunha emisión de 400 millóns de euros en
bonos a longo prazo, cunha demanda que multiplicou por cinco a oferta e supón o inicio do
seu retorno gradual aos mercados de débeda.
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Por outra banda o pasado 12 de abril o Director Xeral compareceu na Comisión 3ª do
Parlamento de Galicia, a petición propia, para explicar polo miúdo a situación da débeda de
Galicia, de acordo cos datos de peche do ano 2018, a evolución do endebedamento na
última década, a xestión da débeda desenvolvida pola Xunta de Galicia en resposta á
complexa situación da última década desde o punto de vista económico e financeiro, e nun
contexto de incremento xeneralizado da débeda publica en España e en Europa e a
estratexia a seguir nos vindeiros anos”.
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO3XtcRGzdZ6
Verificación:
CVE-PREPAR: 9e404570-0835-9968-f079-3d8b12c61c34
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 45233 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 “as previsións do Goberno
galego respecto da subministración no exercicio de 2019 da información necesaria
para facilitar o seguimento e análise da Conta de endebedamento da Conta xeral da
comunidade autónoma, segundo as recomendacións do Consello de Contas de
Galicia”, (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
Facenda , que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROGn7XKLYYT5
Verificación:
CVE-PREPAR: bcde0183-f260-c800-4a74-4ac5a51a4c34
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“O pasado 22 de marzo na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos o Director
Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos dou reposta a iniciativa con Nº de
rexistro 45219 do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia na que explicou que a
recomendación que fai o Consello de Contas non resulta moi coherente coa información que
se recolle no Informe de fiscalización e coa análise que realiza o propio Consello de Contas
ano tras ano, e que aparece reflectida en dito Informe.
Nesta intervención o Director Xeral, tomando como referencia o último dos informes
publicados nese momento polo Consello de Contas (relativo a Conta Xeral do ano 16),
explicou e analizou polo miúdo a información subministrada pola Xunta de Galicia e que
serve para coñecer, con total transparencia, a evolución do endebedamento. Así no propio
Informe analízase: a posición global do endebedamento da Comunidade Autónoma; a
variación da posición neta debedora; o cumprimento do obxectivo de débeda, e a xestión da
débeda realizada pola Administración Autonómica.
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Nas súas conclusións o Director Xeral explicou que máis ala de que se poda mellorar o
subministro de datos e documentación, a información subministrada permite o seguimento e
a análise do endebedamento autonómico, tal e como queda reflectido nos informes de
fiscalización elaborados polo Consello de Contas”.
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROGn7XKLYYT5
Verificación:
CVE-PREPAR: bcde0183-f260-c800-4a74-4ac5a51a4c34
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 45236 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 “a evolución que presenta o endebedamento da
Xunta de Galicia desde o ano 2009”, (publicada no BOPG número 430 do 13 de febreiro 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 Facenda ,
que ten o seguinte contido:
“O pasado 22 de marzo na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos o Director Xeral de
Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos dou reposta a esta mesma iniciativa ao contestar á
pregunta oral con número de rexistro 45219 do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia.
Nesta intervención o Director Xeral, tomando como referencia o último dos informes publicados
nese momento polo Consello de Contas (relativo a Conta Xeral do ano 16), explicou e analizou polo
miúdo a información subministrada pola Xunta de Galicia e que serve para coñecer, con total
transparencia, a evolución do endebedamento. Así explicou que no propio Informe analízase: a
posición global do endebedamento da Comunidade Autónoma; a variación da posición neta
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO0EOOhe2m98
Verificación:
CVE-PREPAR: af072671-6707-2ac4-a097-253c0361ad45
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

debedora; o cumprimento do obxectivo de débeda, e a xestión da débeda realizada pola
Administración Autonómica”.
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 46511 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 Plan plurianual de endebedamento da
Comunidade Autónoma de Galicia remitido á Administración central o 7 de xaneiro de 2019”,
(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 Facenda , que ten o seguinte contido:
“O expediente do Plan Plurianual de Endebedamento remitido á administración do Estado foi
enviado ao Parlamento o pasado 11 de xullo dando resposta á solicitude de información do Grupo
Parlamentario Socialista con número de rexistro 46482.
Por outra banda o pasado 12 de abril o Director Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos
Europeos compareceu a petición propia ante a Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos
para dar conta da situación do endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia. Nesta
comparecencia o Director explicou polo miúdo os datos de peche de 2018, a evolución do
endebedamento na que fixo referencia a o endebedamento dos organismos, empresas e
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROZbseyDmak8
Verificación:
CVE-PREPAR: 2c4d8374-a4d0-c402-7d61-f7bcb46cbc11
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

sociedades públicas, e a estratexia de endebedamento de cara ao futuro da Comunidade
Autónoma”.
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
2019/1199095
Data
08/08/2019 13:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 46806 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 avaliación que fai a Xunta de Galicia,
en perspectiva, do proceso de bancarización das caixas de aforro galegas”, (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 Facenda , que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROW19iGJH7W9
Verificación:
CVE-PREPAR: bbdb7c19-baa1-3e58-76d7-dc8c9acf64d0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“A fusión das caixas evitou que se diluísen as dúas entidades e foi avalada polo Banco de
España, polo Ministerio e pola Comisión Europea, logo da aprobación polas dúas
Asembleas Xerais das entidades e polo Parlamento. A creación dunha entidade única puxo
fin á mala xestión dos últimos anos nas caixas.
A Xunta de Galicia sempre defendeu que o vencello territorial con Galicia é o verdadeiro
valor noutrora de Novagalicia Banco e agora de ABANCA.
Hoxe en día podemos seguir a dicir que somos unha das poucas Comunidades Autónomas
cunha entidade financeira, ABANCA, cos centros de decisión en Galicia e cunha estratexia
centrada na nosa comunidade.
Que unha entidade con sede en Galicia e cunha elevada cota de mercado na nosa
comunidade obteña beneficios e sexa capaz de crear novos empregos é positivo.
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Así Abanca pechou o exercicio 2018 entre as entidades financeiras mais solventes de
España superando amplamente os requisitos regulatorios exixidos e creou máis de 400
novos empregos, ata acadar un plantel de traballadores de case 5.000 persoas”.
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROW19iGJH7W9
Verificación:
CVE-PREPAR: bbdb7c19-baa1-3e58-76d7-dc8c9acf64d0
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
2019/1269467
Data
28/08/2019 10:49

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49181 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 reformas da Lei orgánica 5/2000, reguladora da
responsabilidade penal dos menores, inseridas no programa electoral dun
partido político para as eleccións xerais de 2019”, (publicada no BOPG número
466 do 24 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROxhVtX95uj9
Verificación:
CVE-PREPAR: a6209c37-8118-fb60-7c31-b2e4a3620288
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 Política Social, que ten o
seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada pola directora xeral de Familia, Infancia e
Dinamización Demográfica á pregunta oral en comisión con número de rexistro
49182 -sobre o mesmo tema e presentada polo mesmo grupo parlamentario-, que foi
substanciada na sesión da Comisión 1ª do 4 de xuño do 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:

páxina 1 de 2

172726

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
28/08/2019 10:49:28

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-1-institucionaladministracion-xeral-xustiza-interior-2019-06-04?part=5676d6d2-3b67-4ac3-bb1f29db99194874&start=4518
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROxhVtX95uj9
Verificación:
CVE-PREPAR: a6209c37-8118-fb60-7c31-b2e4a3620288
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269466
Data
28/08/2019 10:49

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49185 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 suficiencia das medidas en materia de medio ambiente inseridas no programa
electoral dun partido político para as eleccións xerais de 2019”, (publicada no BOPG
número 466 do 24 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 e a Consellería
de Medio Ambiente Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta conxunta da Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á
pregunta escrita número 49187, de similar contido e formulada polo mesmo grupo
parlamentario, cuxa resposta foi publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROKJrVkKvK44
Verificación:
CVE-PREPAR: 2720d609-f6a0-e9b9-61e1-1aafcf23b9e2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

número 496, do 2 de xullo 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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269462
Data
28/08/2019 10:48

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49211 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis
Rivas Cruz e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento por
parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e do ente público
Augas de Galicia das supostas irregularidades que se están a cometer no
concello das Somozas en materia ambiental”, (publicada no BOPG número 466
do 24 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 e a
Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta conxunta da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade á pregunta escrita número 49209, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, cuxa resposta foi publicada no Boletín
Oficial do Parlamento de Galicia número 496, do 2 de xullo de 2019.”

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROLJsizPH0n8
Verificación:
CVE-PREPAR: df55f521-a454-c387-a9b3-52a62da90365
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269460
Data
28/08/2019 10:48

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 49261, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don Raúl
Fernández Fernández, sobre “as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para
mellorar a coordinación entre as diferentes administracións en materia de loita contra a
praga do tártago de patas amarelas ("Vespa velutina")”, (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
do Medio Rural e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte
contido:
“A Xunta ten en marcha un plan integral de loita contra a vespa velutina no que participan diferentes
departamentos da Xunta, de xeito coordinado, máis dun cento de concellos e a comunidade
investigadora.
Traballamos arreo para facer fronte a este insecto, como o demostran as seguintes cifras:

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROGh5MQfA0x6
Verificación:
CVE-PREPAR: 8bc32023-e6d5-fdc3-42a3-feae967cf889
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

● No que vai de ano retiramos ou inactivamos máis de 6.700 niños en toda Galicia.
● Neste mesmo ano repartíronse case 12.717 trampas, máis de 5.000 botes de líquido
atraente e máis de 71.200 monodoses. Este material repartiuse á totalidade dos apicultores
de Galicia.
Pero ademais, a Consellería do Medio Rural apoia ao sector apícola a través dunha orde de
axudas específica que ten como obxectivo mellorar a produción e comercialización dos produtos da
apicultura. Este ano a contía para ditas achegas supera os 600.000 euros.
Tamén se apoia economicamente a actividade da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia,
habilitando axudas para explotacións agrarias (onde están incluídas as apícolas) e entregando
gratuitamente trampas aos apicultores.
Doutra banda, tamén cómpre sinalar que Medio Rural destina uns 300.000 euros aos Grupos de
Emerxencia Supramunicipais (GES) para financiar parte das tarefas de retirada e eliminación de
niños de velutina.
Páxina 1 de 2
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Por outra banda, engadir que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda participa no proxecto ‘Interreg Atlantic Area: Atlantic POSitiVE (Vespa velutina)’,
que ten como obxectivo principal contribuír á preservación dos servizos de polinización a través do
desenvolvemento de métodos conxuntos para o control desta especie. A execución deste proxecto
esténdese ata o ano 2021.
O enfoque transnacional é un aspecto chave fundamental para o control efectivo desta especie, xa
que facilita a análise e a integración da información asegurando o desenvolvemento de ferramentas
adecuadas.
Este proxecto promove a colaboración entre organizacións académicas, administrativas, produtivas
e sociais incluíndo a cooperación cos xerentes das áreas naturais e o sector apícola, como
principais implicados no deseño e implementación das ferramentas que se xeren no proxecto.
Ademais, o Goberno galego conta cun protocolo específico de vixilancia e control fronte á avespa
asiática no que colaboran departamentos da administración autonómica e local, así como
representantes do sector apícola. E no que tamén intervén a cidadanía en xeral no ámbito da
detección de individuos ou de niños desta vespa.
Así mesmo, no marco do convenio de colaboración asinado entre a Consellería de Medio Ambiente
e as universidades de Vigo e Santiago de Compostela tense avanzado no estudo do

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROGh5MQfA0x6
Verificación:
CVE-PREPAR: 8bc32023-e6d5-fdc3-42a3-feae967cf889
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

comportamento, hábitat e impacto nos ecosistemas de vespa velutina”.
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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Nº Saída
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Data
28/08/2019 10:48

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49338 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “a valoración
do Goberno galego respecto do impacto que está a ter na economía a desigual
evolución da ocupación por sectores económicos e tramos de idade”,

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROvv59CtgML4
Verificación:
CVE-PREPAR: f74e3f09-5505-ae32-54e4-56b0284d6882
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“Esta iniciativa foi atendida na intervención da secretaria xeral de Emprego da
Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta
49337 que tivo lugar na sesión do 21 de xuño de 2019 da 3ª, Economía, Facenda e
Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facendaorzamentos-2019-06-21?part=1bef18fb-0121-4665-9cc2-7acbea4b9b9a&start=5389
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROvv59CtgML4
Verificación:
CVE-PREPAR: f74e3f09-5505-ae32-54e4-56b0284d6882
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
2019/1269457
Data
28/08/2019 10:48

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49378 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 xestión do Goberno galego en
relación coa loita contra o cambio climático”, (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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego considera ineludible afrontar o cambio climático e así o amosa coa
Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, que constitúe a resposta de Galicia
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROIPlTQPzZL2
Verificación:
CVE-PREPAR: 3eb38b77-1cd1-d2c7-73c3-040054300927
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ante o problema global do cambio climático.
A mellora ambiental, económica e social que leva aparellada esta estratexia servirá para
acadar de xeito anticipado o obxectivo definido no Acordo de París e ademais avanzar na
implantación dun modelo de desenvolvemento sustentable seguindo co establecido na
Axenda 2030.
Para a súa implantación exponse un primeiro horizonte temporal 2019-2023 instrumentado a
través do Primeiro Plan Operativo para o Desenvolvemento e Implantación da Estratexia
que inclúe un total de 170 medidas especificas e un orzamento que supera os 754 millóns
de euros.
No relativo á execución, cómpre subliñar que non se ven afectados programas e servizos,
xa que as partidas estanse executando con total normalidade. As actuacións previstas,
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financiadas en parte con cargo a fondos da Unión Europea, leváronse a cabo, procedendo
ao seu pagamento en 2018 e 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

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROIPlTQPzZL2
Verificación:
CVE-PREPAR: 3eb38b77-1cd1-d2c7-73c3-040054300927
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
2019/1269455
Data
28/08/2019 10:48

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49383 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 razóns da demora
do Goberno galego na construción en Pontevedra doutra residencia de
persoas maiores con prazas públicas”, (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
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROnqFTEdIok6
Verificación:
CVE-PREPAR: f08bab64-2d52-c996-63a3-1182ab8fb410
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte
contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo director xeral de Maiores e Persoas con
Discapacidade á pregunta oral en comisión con número de rexistro 49384 -sobre o
mesmo tema e presentada polo mesmo grupo parlamenario-, que foi substanciada
na sesión da Comisión 5ª do 9 de maio do 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politicasocial-emprego-2019-05-09?part=7f473cb2-86c6-48ec-a4e2808ad3e4f559&start=10580
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROnqFTEdIok6
Verificación:
CVE-PREPAR: f08bab64-2d52-c996-63a3-1182ab8fb410
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49397 formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona Sandra Vázquez
Domínguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do
Goberno galego respecto do programa Innova Peme”, (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 Economía,
Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“O obxectivo desta liña de axudas é desenvolver ou incrementar a capacidade
innovadora daquelas empresas que xa teñen ou comezan a ter un desempeño
innovador, pero que precisan apoio para sistematizalo, potencialo ou desenvolvelo e,
deste xeito, lanzar novos produtos ou servizos ou mellorar os seus procesos.

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROn8bZTypu56
Verificación:
CVE-PREPAR: 3eaa5fc9-df79-3719-8ee2-0df83c970fb8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A través da primeira edición do programa InnovaPeme apoiáronse 49 plans de
innovación cun orzamento de 4,7 millóns de euros que están a mobilizar 9,5 millóns.
Das axudas recibidas o 45% destináronse a pequenas empresas, o 33% a
microempresas e o 22% restante a medianas empresas. Unha de cada catro axudas
recaeron no sector TIC e o 90% dos plans incorporan a colaboración dalgún
organismo de investigación con sede en Galicia.
En canto ao emprego, as axudas concedidas están a permitir o mantemento ou
creación de 263 postos de traballo e a participación de 167 empresas provedoras.
Ademais, a metade das empresas beneficiarias nunca tiñan recibido unha axuda da
Axencia Galega de Innovación, polo que este apoio actúa como primeiro chanzo
cara a consolidación como empresa innovadora.
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A través da 2ª convocatoria, apoiáronse a 37 pemes galegas, cunha axuda pública
que supera os 2,75M€ e que permitiu unha mobilización de 5,5 M€.”
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROn8bZTypu56
Verificación:
CVE-PREPAR: 3eaa5fc9-df79-3719-8ee2-0df83c970fb8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49402 formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona María Ángeles Antón
Vilasánchez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración da
Xunta de Galicia respecto das axudas destinadas á innovación e á mellora
tecnolóxica

das

empresas

galegas

dedicadas

á

primeira

e

segunda

transformación da madeira”, (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 Economía, Emprego e Industria, que ten o
seguinte contido:
“A valoración do goberno galego sobre estas axudas é altamente positiva, xa que se
acada o obxectivo de xerar valor no eido rural impulsando á innovación e a

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROBzNVp21zq4
Verificación:
CVE-PREPAR: 2a1ba511-84e0-5357-1604-9de4c5d95125
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

renovación tecnolóxica na industria forestal.
As axudas dirixidas á primeira transformación e tecnoloxías forestais, cofinanciadas
por fondos FEADER e recollidas no PDR 2014-2020, superpuxeron o financiamento
para 118 proxectos de inversión, promovidos por 81 empresas, que mobilizaron
26,9M€ de investimentos mediante a aprobación de 8,9M€ de axudas.
As axudas destinadas á segunda transformación, supuxeron á mobilización de
5,12M€ de investimentos, en 14 solicitudes de pemes mediante axudas por valor de
1.89M€.
Destacar, que o investimento medio é de 350.000€ por empresa o que pon de
manifesto o esforzo inversor realizados polas pemes deste sector.

páxina 1 de 2

172748

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
28/08/2019 10:47:51

En total foméntanse 132 proxectos de investimentos que mobilizan un total de
33,18M€, financiados con 10,9M€ , distribuíndose por provincias do seguinte xeito:
na Coruña 51 proxectos e 12,27M€ de investimentos, en Lugo 49 proxectos e
12.088M€, en Ourense 7 proxectos e 1,638M€ e en Pontevedra 25 proxectos e
7.282M€.
Os investimentos fomentados por ambas ordenes de axudas, distribuíse
principalmente no eido rural, destacar, entre outros: Lourenzá, Ourol e Trabada en
Lugo, A veiga, Allariz e Coles en Ourense , Mos, Valga e Vila de Cruces en
Pontevedra e Fisterra, Irixoa e Oza-Cesuras na Coruña.
Como corolario, a mobilización de fondos públicos realizada pola Xunta de Galicia
cumpre os obxectivos establecidos nos programas de axudas, de fomentar os
investimentos e a innovación tecnolóxica en pemes que desenvolven a súa
actividade no eido rural, axudando á fixación de poboación neste ámbito e a
creación de emprego.”
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

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROBzNVp21zq4
Verificación:
CVE-PREPAR: 2a1ba511-84e0-5357-1604-9de4c5d95125
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 49762, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e don Abel Fermín Losada
Álvarez, sobre “as razóns do incremento que rexistra en Galicia a recadación do imposto sobre
sucesións e doazóns en relación co ano 2015”, (publicada no BOPG número 476, do 14 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 Facenda, que ten o seguinte contido:
“Grazas á rebaixa fiscal aprobada pola Xunta en 2016, máis do 99% dos galegos non pagan nin un euro polo
Imposto sobre Sucesións cando reciben unha herdanza dun familiar por vía directa. Así no ano 2018,
105.000 galegos recibiron unha herdanza e non pagaron o Imposto sobre Sucesión
Galicia foi unha das primeiras comunidades en suprimir na práctica este imposto no caso nas herdanzas
entre ascendentes e descendentes.
Respecto dos datos de recadación do ano 2018, hai que ter en conta que están influídos polos excepcionais
resultados das actuacións de loita contra a fraude fiscal iniciadas nos últimos anos, que tiveron un efecto
positivo na recadación deste imposto o ano pasado.
En todo caso, coa nova rebaixa aprobada pola Xunta para as herdanzas entre irmáns, Galicia é a 4ª
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROCkfDSo6FJ4
Verificación:
CVE-PREPAR: 64b74fc1-1c82-f240-27a4-f37211449119
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

comunidade autónoma que menos ingresará por este imposto en 2019.
O Goberno galego mantén unha aposta decidida polas baixadas de impostos, porque cremos que os
cidadáns teñen que notar os efectos da recuperación económica e porque estas baixadas están a ter efectos
moi positivos”.
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 49951, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Ánxeles Cuña Bóveda e dona
Luca Chao Pérez, sobre “as previsións do Goberno galego respecto do
recoñecemento, como títulos de ciclo medio e superior, todos os títulos expedidos
ata o momento pola Escola de Canteiros de Poio”, (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 Educación, Universidade e Formación
Profesional, que ten o seguinte contido:
“A Escola de Canteiría empeza a súa andadura o 15 de xaneiro de 1979 nas instalacións
do mosteiro de Poio, dependente do Ministerio de Cultura. O primeiro curso comeza
cunha matrícula de 29 prazas. Posteriormente, en 1982 pasa a depender da Deputación
de Pontevedra e a partir do ano 2000 iníciase un novo proxecto con instalacións propias.

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROaRsqvtcx19
Verificación:
CVE-PREPAR: b1d8b038-d602-90a2-0469-33ae57b8cdc4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A finalidade desta Escola, tal e como se recolle na súa web oficial, é conservar e
promover un dos oficios máis antigos e nobres de Galicia, o de cantería, para ensinar a
arte de traballar a pedra. Así, o centro desenvolve as súas actividades como un obradoiro
de traballo artesanal en pedra, no que se combinan o ensino teórico e o práctico.
A Escola de Canteiros de Poio-Pontevedra, dependente da Deputación de Pontevedra,
imparte na actualidade formación propia e non regrada. En concreto, estudos de cantería
e de mestre/a cantería.
Desde a perspectiva educativa, a Consellería respecta e valora o prestixio da formación
non regrada que recibe o alumnado deste centro –do que sabe que é demandado para
traballar en diversos lugares do mundo-, pero non pode entrar en cuestións que non son
da súa competencia, xa que na actualidade non son ensinanzas oficiais de FP.
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Neste momento, relacionados coa pedra están definidos varios ciclos na familia
profesional de Industrias extractivas e na de Edificación e Obra Civil, pero estas
ensinanzas de FP teñen pouco que ver coa formación de canteiros.
Como é coñecido, existen unhas normas e uns procedementos fixados desde o Estado
que debe cumprir a entidade titular da Escola de Canteiros para posibilitar o
recoñecemento oficial das súas ensinanzas como formación oficial.
Segundo a normativa educativa vixente, o Goberno central pode decidir crear unha nova
titulación de FP que se axuste ás ensinanzas de cantería e mestre de cantería,
modificando o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Unha vez exista ese
novo título, é cando sería posible o poder facilitar a homologación ou recoñecemento dos
títulos expedidos pola escola.
Por ultimo, a Consellería de Educación, Universidade e FP quere deixar constancia de
que está a favor da creación e da existencia de ciclos formativos que teñan relación coa
tradición e cos sectores produtivos 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,

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROaRsqvtcx19
Verificación:
CVE-PREPAR: b1d8b038-d602-90a2-0469-33ae57b8cdc4
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50058 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona
Ánxeles Cuña Bóveda, sobre “a avaliación da Xunta de Galicia en relación co
baixo nivel de execución que presenta o orzamento destinado polo Goberno
central á ciencia no ano 2018”, (publicada no BOPG número 481 do 29 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o
seguinte contido:
“O Goberno galego leva anos apostando de forma clara e inequívoca polas políticas
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROnpaNgt7qM5
Verificación:
CVE-PREPAR: d99bf883-d092-9f80-2360-44c0b1741d25
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de I+D+i, de forma aliñada co marco europeo e levando a cabo unha renovación dos
instrumentos postos en marcha para adaptalos á evolución do contexto e do noso
sistema de innovación.
Coa adopción da RIS3 en 2013, a Xunta apostou por un novo marco estratéxico aliñado
coas políticas europeas de I+D+I, cun uso máis eficiente e eficaz dos recursos públicos, e
capaz de impulsar a transformación da economía galega cara un sistema produtivo baseado
na innovación, xerador de crecemento sostible e benestar social.
Dende a posta en marcha da RIS3 en 2014, téñense mobilizados ata o momento 1.280
millóns de euros a través de 850 millóns de euros en 3.815 axudas públicas, que supoñen
ao redor do 73% dos 1.625 millóns de euros marcados como obxectivo para 2020.
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Esta intensa aposta do Goberno da Xunta de Galicia pola I+D+i está dando
indubidablemente os seus froitos. Os últimos datos oficiais dispoñibles (INE 2017) mostran
incrementos notables no esforzo que está a realizar o sistema galego de innovación en I+D,
e de forma destacada as empresas, peza fundamental para transformar o coñecemento e as
capacidades en valor social, empregos de calidade e benestar.
O gasto en I+D creceu en Galicia un +13,3% respecto de 2016, superando amplamente o
incremento rexistrado tanto no conxunto de España (+6,0%), como na UE (+3,8%) e a
Eurozona (+4,5%). Galicia foi a segunda comunidade que máis incrementa o investimento
en I+D en 2017.
Se nos centramos nas empresas, o seu gasto en I+D incrementouse en Galicia un +20,1%,
un avance moi superior non só ao rexistrado por España (+8,3%), senón tamén ao
efectuado polas empresas na UE (+5,1%). O dato das nosas empresas é notable
considerando países tan destacados como Alemaña (+9,3%), Francia (+2,2%), Dinamarca
(+1,2%) ou Finlandia (+3,2%), por citar tan só algúns.
O persoal dedicado á I+D experimentou en Galicia un avance do +9,6%, que foi do +22,2%
nas nosas empresas. Tamén neste caso supón unha evolución moi positiva, máis se a
comparamos con España (4,8% e 6,1% respectivamente). Na UE este crecemento foi do
+3,8% en na Eurozona do +3,3%.

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROnpaNgt7qM5
Verificación:
CVE-PREPAR: d99bf883-d092-9f80-2360-44c0b1741d25
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por outra banda o retorno conseguido polas entidades galegas no Programa Marco europeo
de I+D+I Horizonte 2020 (2014 2020) é de máis de 90 millóns de euros, superando, cando
aínda faltan dous anos para a súa finalización, todo o conseguido no anterior Programa
Marco de I+D+I FP7 (2007–2013).
E dende o Goberno da Xunta de Galicia séguese a refozar a nivel orzamentario o apoio á
I+D+I como o corrobora o incremento que experimentou o orzamento da Axencia Galega de
Innovación nos últimos dous anos (2018-2019) que medrou un 53%, 33 millóns de euros
máis. Responsables coa execución, en termos de recursos propios, o nivel de execución do
orzamento da Axencia Galega de Innovación estivo moi próximo ao 100% nos últimos
exercicios e Galicia é a comunidade autónoma cun maior compromiso de gasto dos fondos
en I+D+I, cun 76% do total, no marco do obxectivo temático 1 dos fondos FEDER 20142020.
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Os resultados que vamos tendo demostran que levamos o camiño axeitado en
Galicia, pese as dificultades como é a falta de execución dos orzamentos de I+D+i
do Goberno central, para cumprir cos indicadores de resultado do Plan estratéxico
de Galicia 2015-2020. Dous deles así o avalan: xa temos superado amplamente en
2018 os 90 millóns de euros de retorno por entidades galegas en Horizonte 2020,
totalmente en liña co obxectivo de acadar os 120M€ en 2020 e en relación co
número de investigadores, o último ano no que dispoñemos de datos é 2017 con
6128 investigadores, superando xa neste ano o obxectivo de 2020 (6020
investigadores).
Encamiñados cara a unha mellora continua, todos estes resultados indican
claramente que estamos no camiño axeitado, e son resultado do reforzamento na
execución das políticas e orzamentos destinados a I+D+i polo Goberno 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.

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROnpaNgt7qM5
Verificación:
CVE-PREPAR: d99bf883-d092-9f80-2360-44c0b1741d25
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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172759

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269425
Data
28/08/2019 10:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50106 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e
don Luís Manuel Álvarez Martínez, sobre “as previsións do Goberno galego para a posta
a disposición de novas vivendas de promoción pública na comarca do Morrazo no
ano 2019”, (publicada no BOPG número 481 do 29 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
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“En Cangas do Morrazo existen un total de 99 vivendas de promoción pública, sendo
entregadas as últimas en 2011. En 2019 adxudicaranse as vivendas que poidan queda
vacantes.
Cómpre lembrar que a presenza no Rexistro de Demandantes non significa que os inscritos
non dispoñan de axudas públicas para a vivenda a través doutras canles como poden ser as

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROHLtBVulgO4
Verificación:
CVE-PREPAR: eb8642a6-6b41-be60-0258-3b98c7bc5d51
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

axudas ao alugueiro ou o Bono de Alugueiro Social.
Ademais, a Xunta puxo a disposición dos concellos o programa de Vivendas Baleiras, co
obxectivo de poñer no mercado de alugueiro vivendas desocupadas. Os concellos de
Cangas do Morrazo, Marín e Moaña adheríronse a este programa. Segundo establecen as
bases, corresponde ao municipio a xestión da incorporación de vivenda ao programa e a
súa adxudicación. Ata o momento, destes tres concellos só o de Marín incorporou vivendas
ao programa.
Así mesmo, a Xunta dota aos concellos pequenos e medianos de instrumentos para dotarse
dun parque municipal de vivenda en alugueiro ao abeiro das competencias que lles atribúe a
lei de bases de réxime local.
Deste xeito, os concellos de menos de 50.000 habitantes poden empregar o fondo de
cooperación para adquirir e rehabilitar inmobles e os de menos de 20.000 habitantes o
programa de rehabilitación de vivendas de mestres, outros oficios e outras de titularidade
páxina 1 de 2
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municipal para rehabilitar vivendas destinadas ao alugueiro, con axudas de ata o 90% do
custo. Combinando estas dúas axudas, os concellos de menos de 20.000 habitantes poden
dotarse dun parque público de vivendas sen practicamente custo para as arcas municipais.”
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROHLtBVulgO4
Verificación:
CVE-PREPAR: eb8642a6-6b41-be60-0258-3b98c7bc5d51
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172762

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269420
Data
28/08/2019 10:45

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50116 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a xestión que vai levar a cabo o
Goberno galego en relación co tratamento, reutilización e reciclaxe dos residuos
sólidos urbanos e, nomeadamente, os biorresiduos”, (publicada no BOPG número 481
do 29 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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que
ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia está comprometida a alcanzar os máis altos niveis de reciclaxe esixidos
por Europa. En todo caso, cómpre lembrar que as entidades municipais ostentan a

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO7FFlkuDoH9
Verificación:
CVE-PREPAR: 40e8a075-4aa4-33a2-5b60-7230c61bd711
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

competencia sobre recollida e tratamento dos residuos de orixe doméstica e tamén son as
que deciden que sistema de xestión é o máis axeitado para o seu territorio.
Con todo, tal e como recolle a planificación aprobada na materia, afianzarase a colaboración
coas entidades locais, especialmente no referente á recollida e tratamento dos biorresiduos.
Actualmente, a Xunta está a apoiar aos concellos galegos coa implantación de medidas que
os axuden na toma de decisións para a implantación de diferentes modelos de recollida e
tratamento da fracción orgánica. Así, estase a traballar facilitando composteiros individuais
que redundan na prevención de residuos, tamén facilitando contenedores para a recollida
separada da fracción orgánica ou desenvolvendo proxectos demostrativos. Estas liñas
colaborativas seguirán a desenvolverse respectando as competencias que cada
administración ten abribuídas.
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Cabe salientar, ademais, que Sogama xa ten a disposición dos concellos a maior planta de
tratamento das previstas no plan galego cunha capacidade de tratamento de 15.000
toneladas por ano.”
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO7FFlkuDoH9
Verificación:
CVE-PREPAR: 40e8a075-4aa4-33a2-5b60-7230c61bd711
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172765

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269412
Data
28/08/2019 10:45

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50275 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 prazo previsto polo Goberno galego para ditar
disposicións de desenvolvemento da Lei 13/2013, de caza de Galicia”, (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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Actualmente, o Goberno galego está a traballar no desenvolvemento regulamentario da lei
13/2013, do 23 de decembro, e prevese a súa aprobación durante o exercicio 2020.
Como non podería ser doutro xeito, a tramitación do regulamento adecuarase ao principio de
transparencia, de conformidade non só coas esixencias da Lei 27/2006, do 18 de xullo, de
regulación dos dereitos de información, senón tamén coas premisas da Lei 1/2016, do 18 de
xaneiro, de transparencia e bo goberno.”.

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROZNZwW2pcp7
Verificación:
CVE-PREPAR: 639315c3-6067-6903-e545-9e1caa1864c4
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROZNZwW2pcp7
Verificación:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269404
Data
28/08/2019 10:45

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50383 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
amoreamento, depósito e xestión supostamente irregular de residuos da construción
e demolición potencialmente contaminantes que veñen facendo varias compañías en
predios de solo rústico situados no concello da Laracha”, (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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que
ten o seguinte contido:
“En maio de 2019, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda tivo coñecemento
dunha denuncia na que se daba conta dun acopio e vertido irregular de residuos de
construción e demolición nas inmediacións do campo de fútbol no concello da Laracha.
Unha vez se tivo coñecemento dos feitos, o Concello remediou a situación, limpando a zona
e levando os residuos a un xestor autorizado.
Como non pode ser doutro xeito, a Xunta persegue e sanciona calquera actuación ilegal
relacionada coa xestión de residuos, en cumprimento e aplicación do Plan de Xestión de
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROvjXRpQf4T6
Verificación:
CVE-PREPAR: df0ff996-5c74-d785-a530-bb0a6eb85be3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Residuos Industriais 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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172769

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1199094
Data
08/08/2019 13:45

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50427 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 opinión do Goberno galego respecto
da necesidade de elaborar e acordar con todos os axentes sociais e institucionais un
novo plan de transporte público por estrada encadrado nun plan director de
mobilidade sostible”, (publicada no BOPG número 486 do 12 de xuño 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:
“Con data de 23 de maio de 2019, o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da
Comunidade Autónoma de Galicia resolveu desestimar todos os recursos interpostos polas
asociacións e federacións de transporte e polas organizacións sindicais do sector, contra os
pregos da concesión do servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por
estrada da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, así como levantar as suspensións

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROkbdlJ5WIU9
Verificación:
CVE-PREPAR: 96b265b5-afd3-2914-fef1-9053de8fa3f7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

acordadas no seu día, dándolle a razón á Xunta.
Con data de 24 de xullo de 2019, tamén a Sala do Contencioso do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (TSXG) acordou denegar a medida cautelar de suspensión do Plan de
Transporte Público da Xunta de Galicia solicitada polas federacións do transporte, por
tratarse da adxudicación dun contrato ‘dun servizo público de transporte’ cuxa suspensión
‘implicaría deixar a gran parte da cidadanía sen transporte público e aproximadamente a
10.000 alumnos sen transporte e afectaría á implantación das importantes melloras
previstas’.
Tendo en conta o exposto, considérase que o Plan de Transporte Público de Galicia, que foi
aprobado por acordo do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 29 de novembro de
2018, segue a ser válido en todo o seu contido, sobre todo tendo en conta que foi o
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resultado do maior esforzo en materia de diálogo e negociación con todos os axentes
sociais e institucionais que nunca se tivera feito en Galicia para a elaboración de ningún
outro instrumento de planificación en materia de transporte público, con reunións individuais
con cada un dos concellos de Galicia e innumerables reunións e negociacións con
representantes dos sindicatos, federacións e asociacións de empresas de transporte de
viaxeiros por estrada máis representativos do sector, asociacións de nais e pais e outros
moitos colectivos. A Xunta dispón das medidas e mecanismos necesarios para garantir a
continuidade da prestacións dos servizos e que Galicia non quede nin un só día sen
transporte público”.
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROkbdlJ5WIU9
Verificación:
CVE-PREPAR: 96b265b5-afd3-2914-fef1-9053de8fa3f7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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172772

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269403
Data
28/08/2019 10:45

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50639 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 prohibición da tenza dun animal
doméstico pola persoa arrendataria dunha vivenda, reflectida no modelo de contrato
do Programa de vivendas baleiras”, (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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“O programa de Vivendas Baleiras establece que será cada concello o que elabore as bases
polas que se rexerá este programa no seu termo municipal, sempre de acordo co
establecido no programa e polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
Para facilitar o labor dos concellos, o IGVS ofrece un modelo de ditas bases, que pode
modificarse e adaptarse ás peculiaridades de cada concello. Así mesmo, ofrece un modelo
de contrato que se pode modificar por acordo entre as partes, sempre que non se alteren as
condicións do programa.
Polo tanto, a prohibición ou autorización de tenza de animais domésticos nas vivendas

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROjTIWwK69Z5
Verificación:
CVE-PREPAR: 018a1fe5-21e3-95e6-5830-7d85832aef93
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

acollidas ao programa pode ser acordada entre arrendatario e arrendador.”
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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172774

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269401
Data
28/08/2019 10:44

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50767 formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de don Martín Fernández Prado
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a información que posúe o
Goberno galego en relación co traballo de planificación e impulso do corredor
atlántico de mercadorías”, (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

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROVyK6QvHnP6
Verificación:
CVE-PREPAR: 01b571f6-9550-d616-9b30-17bc27e60939
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director xeral de
Mobilidade en resposta á pregunta oral en Comisión número 50764, de similar
contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi substanciada na
sesión da Comisión 2ª celebrada o 5 de xullo de 2019.
A resposta completa do director xeral de Mobilidade pode consultarse nos seguintes
enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacionterritorial-obras-publicas-medio-ambiente-servizos-2019-07-05?part=11d3368d469a-4cd3-b01d-0cc07ae39da6&start=900
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacionterritorial-obras-publicas-medio-ambiente-servizos-2019-07-05?part=11d3368d469a-4cd3-b01d-0cc07ae39da6&start=1705
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROVyK6QvHnP6
Verificación:
CVE-PREPAR: 01b571f6-9550-d616-9b30-17bc27e60939
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
2019/1269397
Data
28/08/2019 10:44

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50772 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e
outras deputadas máis do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego
referidas á adopción das medidas necesarias para evitar a incidencia do
programa Son voluntario/a na situación e dereitos laborais do persoal das
empresas organizadoras dos festivais de música de Galicia”, (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

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO5q18ts0fa4
Verificación:
CVE-PREPAR: 0c27e148-c178-7534-eba1-0870395d30b2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política
Social, que ten o seguinte contido:
“No protocolo de colaboración entre a Consellería de Política Social e a Asociación
Empresarial Festivais de Galicia (asociación incluída no Rexistro de Acción
Voluntaria de Galicia) para a implantación do programa ´SON Voluntario/a´ nos
festivais de música, establécese que o obxectivo do programa é promover a acción
voluntaria entre a xuventude, para que as persoas mozas coñezan o que significa
ser voluntario e os beneficios que reporta tanto a nivel persoal como social, así como
conseguir que os mozos e mozas se sintan partícipes dos festivais, que vivan a
experiencia desde dentro e poidan sentirse útiles prestando axuda e dando
información ao público asistente.
páxina 1 de 3
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Dentro do mesmo documento recóllense as actividades que poden realizar,
quedando acoutadas ao seguinte:
-Dar información de interese sobre os servizos que ofrece o festival (zona de
comida, acampada, lugar dos WC, etc.)
-Facilitar a circulación de persoas dentro do festival, sobre todo naqueles puntos de
maior concentración, ofrecendo información acerca doutras posibles solucións ou
prestando apoio ao persoal da organización.
-Realización, de ser o caso, de actividades de sensibilización medioambiental co fin
de promover entre o público asistente a reciclaxe, así como unha consciencia sobre
a necesidade de manter limpa a contorna.
Por tanto, o traballo dos mozos e mozas voluntarias baséase en ofrecer información
útil de servizo ás persoas que asistan ao festival.
Así mesmo, todos os programas de voluntariado postos en marcha pola Xunta de
Galicia garanten, como non pode ser doutro xeito, os dereitos das persoas
voluntarias. De feito, e para que elas mesmas coñezan os seus dereitos e obrigas,
así como o que significa ser voluntario/a, poñemos a disposición cursos de

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO5q18ts0fa4
Verificación:
CVE-PREPAR: 0c27e148-c178-7534-eba1-0870395d30b2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

formación en liña e presenciais sobre diferentes áreas de voluntariado, que
animamos a facer antes de participar en calquera acción. Neste sentido, a mesma
Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria de Galicia, recolle que a
acción voluntaria non substituirá en ningún caso o traballo remunerado ou a
prestación de servizos profesionais retribuídos. En definitiva, o programa ´SON
Voluntario/a´, ao igual que todos os programas de voluntariado desenvolvidos pola
Xunta de Galicia, cumpren coa lexislación vixente.
Asemade, esta non é a única iniciativa de voluntariado destinada á mocidade ou
centrada no ámbito cultural, senón que desde a Dirección xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado hai unha ampla oferta de programas nestes eidos, como
poden ser Voluntariado Cultural nas bibliotecas, Bibliotecas escolares solidarias,
Voluntariado de Lectura-A, programa de Voluntariado Xuvenil (orde de axudas
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destinada a concellos e entidades) ou o programa europeo de voluntariado en
espazos naturais LEWO, entre outros.”
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO5q18ts0fa4
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Nº Saída
2019/1269393
Data
28/08/2019 10:44

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50821 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “a valoración
do Goberno galego respecto da situación da empresa Poligal en Narón”,
(publicada no BOPG número 486 do 12 de xuño de 2019), convertida en pregunta

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRObtLFRxSB08
Verificación:
CVE-PREPAR: ca944645-7d15-95c1-cfa7-1e9434efe254
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“Esta iniciativa foi atendida na intervención do director do Instituto Galego de
Promoción Económica, adscrito á Consellería de Economía, Emprego e Industria,
con motivo do debate da pregunta 50820 que tivo lugar na sesión do 27 de xuño de
2019 da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxiacomercio-turismo-2019-06-27?part=20f9d28d-d606-497b-99e79b7d4cd8e7c3&start=6767
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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Verificación:
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

172783

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRObtLFRxSB08
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:44:29

172784

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 50954 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García,
sobre “o incremento das incidencias nas liñas de ferrocarril en Galicia”, (publicada no BOPG
número 489 do 20 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 pesar de que a Xunta de Galicia non é titular das competencias de transporte ferroviario, está a
traballar e mantense vixilante para que se presten os servizos aos usuarios coa calidade debida.
Para o Goberno galego é unha prioridade a mellora da mobilidade ferroviaria no territorio galego,
eficiente e sustentable, que favoreza e garanta os desprazamentos dos cidadáns.
Por iso, a Xunta solicitou en repetidas ocasións a Renfe que priorice os labores de mantemento
dos trens adscritos aos seus servizos na Comunidade para que esta causa de incidencias se
mitigue. Neste sentido, Renfe ten informado de que está a realizar diversos procesos de licitación

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROkfvIv08PK6
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

para a adquisición de material móbil, para poder mellorar os diferentes servizos”.
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
2019/1269388
Data
28/08/2019 10:44

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51033 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez
García, sobre “as medidas a tomar pola Xunta de Galicia destinadas a erradicar a
mimosa”, (publicada no BOPG número 489 do 20 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
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda conta cunha proposta técnica de
plan estratéxico para a xestión das especies exóticas invasoras en Galicia, mediante a que
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROhEeCyIZNw4
Verificación:
CVE-PREPAR: 4a6eec29-f1b1-7009-61a4-e944f45a9755
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

se priorizan as actuacións de prevención e actuación temperá sobre as distintas especies
exóticas invasoras, sempre de acordo cun sistema estandarizado de análise de riscos e
seguimento ambiental.
En liña con estes criterios, as actuacións nesta materia céntranse principalmente na
erradicación nos lugares prioritarios para a conservación de especies autóctonas,
principalmente nos lugares da Rede Natura.
No caso da mimosa, elabóranse materiais de divulgación e sensibilización,

campañas

divulgativas sobre a problemática das especies exóticas invasoras e incorporáronse nos
instrumentos de planificación da xestión dos espazos naturais protexidos apartados
concretos para a eliminación desta especie.
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Ademais, véñense desenvolvendo desde hai anos actuacións de eliminación de mimosas en
lugares con posibilidades de control elevadas.”
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROhEeCyIZNw4
Verificación:
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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
2019/1269384
Data
28/08/2019 10:43

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 51325, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “as razóns da posición que está a defender o
Goberno galego respecto das probas de acceso á universidade”, (publicada no BOPG
número 489, do 20 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 Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia foi un dos eixos
da comparecencia con número 51608 e debatida no Pleno da Cámara galega de data 2526/07/2019; como se pode comprobar consultando o enlace:

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROjwKJy2NwK5
Verificación:
CVE-PREPAR: 5ff0efa7-b4a9-0770-5609-07363a05f952
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-ordinario-2019-06-25?part=72ffcd1abfe8-422d-a6ad-756de4fdae98&start=10
Hai que lembrar que a Consellería de Educación, Universidade e FP, en decembro de 2018, deu
traslado ao Goberno central do acordo adoptado na Comisión 4ª, de Educación e Cultura, en
data 27 de novembro de 2018, do acordo parlamentario que di:
«O Parlamento de Galicia insta o goberno galego a dirixirse ao Ministerio de Ciencia, Innovación
e Universidades do Goberno de España para que, dentro do marco do Pacto Social e Político
pola Educación, se articule un procedemento de acceso á universidade no que as probas de
acceso garantan o mesmo nivel de esixencia e a igualdade de oportunidades para todos os
alumnos independentemente de en que comunidade autónoma residan.»
A posición do Goberno galego pasa por analizar todas as posibilidades, a proba única e outras,
para decidir como solucionar unha situación –que recoñecen existe tanto os responsables
Páxina 1 de 2
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políticos como reitores e o alumnado do conxunto do Estado— e lograr garantir unha igualdade
de oportunidades”.
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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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
2019/1269379
Data
28/08/2019 10:43

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51377 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “as actuacións
levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para garantir a correcta
aplicación en Galicia das medidas de protección das persoas usuarias das

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO9OvL5yiJ73
Verificación:
CVE-PREPAR: b2c97fa0-d827-e371-d428-e6ad192efc46
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

entidades financeiras”, (publicada no BOPG número 489 do 20 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o
seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e
Industria, con motivo do debate da interpelación 51374 que tivo lugar na sesión
plenaria do 10 de xullo de 2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-07-10?
part=b7d08d79-0bb9-431c-948c-9e6ebd82c9b0&start=113
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Data
28/08/2019 10:43

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51405 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Julia Torregrosa Sañudo e outros
deputados do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego referida á medida
adoptada polo Goberno portugués de limitar os prezos dos alugueiros de vivenda”,
(publicada no BOPG número 489 do 20 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 Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Polo que respecta a Portugal, cómpre sinalar que non se poden comparar os prezos da
vivenda no país veciño con Galicia da mesma maneira que non se pode comparar o nivel de
ingresos. E, en calquera caso, só o tempo demostrará se as medidas adoptadas en Portugal
teñen efectos positivos ou negativos sobre a vivenda en alugueiro.
Antes que en Portugal a medida foi adoptada noutras partes, como Berlín ou París, casos
nos que están poñendo en revisión ditas medidas porque non obtiveron os resultados
agardados.”

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROGWOpuLiEV0
Verificación:
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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
2019/1269374
Data
28/08/2019 10:43

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51441 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis
Rivas Cruz e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do
Goberno galego respecto do abandono do uso de herbicidas na rede viaria e a
realización dalgunha xestión diante do Goberno central e as administracións
locais 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
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 e a Consellería do

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROTXFeudGAh9
Verificación:
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Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“Cómpre indicar que a Xunta está a avaliar a viabilidade de adoptar medidas
alternativas de control de vexetación nas estradas, blindando o obxectivo prioritario
de garantir a seguridade viaria. A posible adopción destas accións alternativas á
aplicación de herbicidas permitirían unha progresiva redución do seu uso.
A Axencia Galega de Infraestruturas, como órgano encargado do mantemento das
vías autonómicas, leva a cabo actuacións para o control da vexetación nas marxes
das estradas para manter a funcionalidade da rede, garantido a seguridade co
mantemento da visibilidade para os condutores e do espazo libre de tránsito para os
peóns. Este é o obxectivo das campañas de control da vexetación que
periodicamente se levan a cabo nas estradas autonómicas, sempre cumprindo coa
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normativa vixente, esixindo a utilización de produtos autorizados que son estendidos
por persoal especializado e só cando as condicións climatolóxicas son as idóneas
para acadar un efecto localizado sobre a vexetación máis próxima ás estradas.
O glifosato está autorizado pola Unión Europea, tal como establece o Regulamento
de execución (UE) 2017/2324 da Comisión do 12 de decembro de 2017. Un produto
que tamén está a ser empregado pola Administración do Estado nas estradas da súa
titularidade e por entidades locais.
Este produto conta con autorización por parte da Unión Europea ata o ano 2022,
polo que se trata dun produto legal.
Por parte da Consellería do Medio Rural sempre se recomenda o baixo uso de
praguicidas químicos, dando prioridade, cando sexa posible, a métodos non
químicos. No caso da súa utilización, debe facerse baixo as indicacións establecidas
na normativa.”
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROTXFeudGAh9
Verificación:
CVE-PREPAR: c888a778-eee1-2168-d324-8e6467f2f6a0
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROTXFeudGAh9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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172800

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269372
Data
28/08/2019 10:43

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51478 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “as actuacións
previstas pola Xunta de Galicia para salvagardar os postos de traballo e a
actividade industrial da planta de Alcoa na Coruña”, (publicada no BOPG

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROSf1QFz8uy5
Verificación:
CVE-PREPAR: ea2b3ea5-5d95-04a8-2671-e9ed64cdd457
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

número 489 do 20 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 Economía,
Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“Esta iniciativa foi atendida na intervención do director xeral de Enerxía e Minas da
Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta
51477 que tivo lugar na sesión do 4 de xullo de 2019 da Comisión 6ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxiacomercio-turismo-2019-07-04?part=cee21e9e-37a5-40d1-8b78326373fc4520&start=7358
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROSf1QFz8uy5
Verificación:
CVE-PREPAR: ea2b3ea5-5d95-04a8-2671-e9ed64cdd457
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROSf1QFz8uy5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:43:00

172803

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269370
Data
28/08/2019 10:42

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51488, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Francisco Casal Vidal, sobre “as actuacións
concretas desenvolvidas pola Xunta de Galicia diante de Abanca para acadar unha
solución ao concurso de acredores de Isowat”, (publicada no BOPG número 489 do 20
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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“Esta iniciativa foi atendida na intervención do director do Instituto Galego de Promoción
Económica, adscrito á Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate
da pregunta 51434 que tivo lugar na sesión do 27 de xuño de 2019 da Comisión 6ª,
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxia-comercioturismo-2019-06-27?part=20f9d28d-d606-497b-99e7-9b7d4cd8e7c3&start=7691
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROZAuhgKuSy8
Verificación:
CVE-PREPAR: 78ddd1a5-cb47-9fc6-4428-c7951b917076
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROZAuhgKuSy8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:42:53

172805

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269367
Data
28/08/2019 10:42

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51578 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de don Antón Sánchez García e don
Marcos Cal Ogando, sobre “a valoración do Goberno galego respecto da
legalidade das obras iniciadas na serra do Oribio, nos concellos de Samos e
de Triacastela”, (publicada no BOPG número 493 do 26 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

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROSKoWKOnKd5
Verificación:
CVE-PREPAR: f7a16cf4-6196-3936-eb24-da4b1fdf2477
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten o
seguinte contido:
“Esta iniciativa foi atendida na intervención do director xeral de Enerxía e Minas da
Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta
51577 que tivo lugar na sesión do 5 de xullo de 2019 da Comisión 2ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacionterritorial-obras-publicas-medio-ambiente-servizos-2019-07-05?part=11d3368d469a-4cd3-b01d-0cc07ae39da6&start=1992
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROSKoWKOnKd5
Verificación:
CVE-PREPAR: f7a16cf4-6196-3936-eb24-da4b1fdf2477
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROSKoWKOnKd5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:42:37

172808

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269366
Data
28/08/2019 10:42

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51584 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 posible utilización
por parte do Goberno galego na actualidade de herbicidas con glifosato nas
estradas do Baixo Miño”, (publicada no BOPG número 493 do 26 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:

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRONj1AldhKn9
Verificación:
CVE-PREPAR: e4500766-8ba5-3e61-f378-80fb286fab85
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director da Axencia
Galega de Infraestruturas en resposta á pregunta oral en Comisión número 51585,
de similar contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi
substanciada na sesión da Comisión 2ª celebrada o 5 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-2-ordenacionterritorial-obras-publicas-medio-ambiente-servizos-2019-07-05?part=11d3368d469a-4cd3-b01d-0cc07ae39da6&start=3632
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacionterritorial-obras-publicas-medio-ambiente-servizos-2019-07-05?part=11d3368d469a-4cd3-b01d-0cc07ae39da6&start=4293
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRONj1AldhKn9
Verificación:
CVE-PREPAR: e4500766-8ba5-3e61-f378-80fb286fab85
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRONj1AldhKn9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:42:29

172811

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269354
Data
28/08/2019 10:42

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 51625, 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 razóns da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e
Industrias Alimentarias para cambiar de criterio no segundo informe reflectido na Declaración de
Impacto Ambiental do proxecto de explotación da concesión derivada Xanceda- 7138, nos
concellos de Frades e Mesía (A Coruña), promovido por ERIMSA”, (publicada no BOPG número
493, do 26 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 do Medio
Rural e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia aprobou a Lei de implantación empresarial, para favorecer a tramitación de
proxectos sempre que se garanta o cumprimento e as exixencias tanto medioambientais como as que
se marcan desde outros departamentos.
Polo tanto, velarase por identificar esas vías para que, no caso concreto destes proxectos, determinar
se as explotacións mineiras se poden seguir desenvolvendo, pero sempre cumprindo con todas as

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROfdgG5aybK1
Verificación:
CVE-PREPAR: 6fa68735-9780-7ee2-1299-a6edbd48f989
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

garantías medioambientais que están recollidas na lei e que son de obrigado cumprimento en Galicia.
A declaración de impacto ambiental á que se fai referencia na iniciativa está dispoñible para consulta
pública na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda”.
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROfdgG5aybK1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:42:02

172813

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1199078
Data
08/08/2019 13:44

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51721 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando ,
sobre “a información formal da Xunta de Galicia respecto do anuncio da inclusión da saída
sur de Vigo na rede básica europea de transportes”, (publicada no BOPG número 493 do 26
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 Comisión Europea confirmou que a liña ferroviaria denominada ‘saída sur’ de Vigo forma parte
do trazado da Rede Básica Europea de transportes, polo que conta con opcións de acceder aos
fondos comunitarios da próxima convocatoria do ‘Mecanismo Conectar Europa’.
O director xeral de Mobilidade da Xunta foi informado neste sentido polos representantes da
Comisión Europea no transcurso da reunión do grupo de traballo sobre o Corredor Atlántico que a

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO1cC8PqVuZ9
Verificación:
CVE-PREPAR: 54e17a14-8323-8866-cb85-a26582b41262
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Dirección Xeral de Transporte da UE celebrou no mes de xuño en Bruxelas”.
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO1cC8PqVuZ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/08/2019 13:44:48

172815

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269341
Data
28/08/2019 10:41

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51790 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, sobre “a valoración do Goberno
galego respecto dos convenios de colaboración asinados pola Axencia Galega
de Infraestruturas con doce concellos galegos no primeiro cuadrimestre de
2019 por un importe total de 3.545.510 euros”, (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:
“Cada un dos convenios subscritos pola Axencia Galega de Infraestruturas con
concellos galegos busca solucionar unha problemática relevante desde o punto de
vista da seguridade viaria e da funcionalidade da rede de estradas; ou ben vai
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROFYgii94Ol8
Verificación:
CVE-PREPAR: 8e047351-1cb8-f7d6-7fc2-d4c69c0870c2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

asociada a cambios de titularidade de treitos da rede autonómica que se transfire á
entidade local correspondente; ou trátase de actuacións sobre a propia rede de
estradas ou a súa contorna, como é o caso de Abegondo ou Ourense, nos que os
concellos colaboran para o seu desenvolvemento coa achega dos terreos
necesarios para a execución das obras.
En calquera caso, é unha parte mínima do orzamento de capital da Axencia Galega
de Infraestruturas a que se destina aos convenios de colaboración con entidades
locais. En concreto, supón unicamente o 1,66% da suma dos capítulos VI+VII no
orzamento da AXI para 2019. E hai que considerar que a maior parte das actuacións
da AXI derivan de instrumentos nos que os criterios de asignación de recursos son
obxectivos, como a seguridade viaria (de acordo coa metodoloxía de identificación
páxina 1 de 3
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de Treitos de Concentración de Accidentes); a mellora da mobilidade peonil e ciclista
(Plan de Sendas de Galicia, coas estratexias comarcais publicadas na web da AXI);
e co Plan de reforzos de firme, que se deseña en base ás inspeccións dos técnicos
de acordo co estado global dos firmes da rede autonómica en cada ano. Tamén é
significativo que a actuación de maior contía nos orzamentos para 2019 é a autovía
do Morrazo, obra que se sitúa no concello de Moaña e dá servizo fundamentalmente
a Moaña, Cangas e Bueu.
En cumprimento da normativa vixente, os convenios de colaboración subscritos
entre a Axencia Galega de Infraestruturas e os distintos concellos galegos desde o
comezo desta X lexislatura ata a data de hoxe publícanse no Diario Oficial de
Galicia, na Base de Datos Nacional de Subvencións e no Rexistro de Convenios da
Xunta de Galicia.
Así, o artigo 15 de Lei 1/2016, de transparencia e bo goberno, impón a cada
consellería ou entidade da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de
Galicia unha relación dos convenios de colaboración subscritos no cuadrimestre
anterior. En concreto, a Axencia Galega de Infraestruturas publicou nas seguintes

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROFYgii94Ol8
Verificación:
CVE-PREPAR: 8e047351-1cb8-f7d6-7fc2-d4c69c0870c2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

datas os convenios subscritos na presente lexislatura:

Convenios 2016

DOG nº 110, do 10 de xuño de 2016
DOG nº 184, do 27 de setembro de 2016DOG nº 31, do 14
de febreiro de 2017

Convenios 2017

DOG nº 105, do 5 de xuño de 2017
DOG nº 185, do 28 de setembro de 2017

Convenios 2018

DOG Nº 25, do 5 de febreiro de 2018
DOG nº 105, do 4 de xuño de 2018
DOG nº 192, do 8 de outubro de 2018

DOG nº 32, do 14 de febreiro de 2019
Convenios 2019 ata DOG nº 99, do 27 de maio de 2019
a data de hoxe
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En canto á Base de Datos Nacional de Subvencións ( www.infosubvenciones.es),
regulada pola Lei 38/2003 Xeral de Subvencións e o Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo polo que se regula a Base de Datos Nacional de Subvencións e a publicidade
das subvencións e demais axudas públicas, a Axencia Galega de Infraestruturas
publica nesta base de datos todos os convenios de colaboración incluídos na partida
orzamentaria 512.B 760.0 dos Orzamentos Xerais da Xunta de Galicia: obras en
materia de estradas (convenios corporacións locais).
A Axencia Galega de Infraestruturas remítelle cada cuadrimestre ao Rexistro de
Convenios da Xunta de Galicia, regulado polo Decreto 126/2006, do 20 de xullo e
pola Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, todos os
convenios de colaboración asinados durante ese período no exercicio das súas
funcións. Desde o departamento autonómico que xestiona o dito Rexistro estase
tentando mellorar o ritmo para dar publicidade aos convenios na web co
desenvolvemento dunha aplicación informática máis moderna e polo tanto máis áxil
que permitirá levar a cabo a publicidade dos convenios asinados pola Xunta de
Galicia en tempos moito máis curtos e tamén axilizar os trámites deste
procedemento co obxectivo dunha tramitación electrónica integral.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROFYgii94Ol8
Verificación:
CVE-PREPAR: 8e047351-1cb8-f7d6-7fc2-d4c69c0870c2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
2019/1269325
Data
28/08/2019 10:40

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 51958 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 “as medidas económicas que
vai aplicar a Xunta de Galicia para axudar o dezasete e medio por cento da poboación
galega a saír da situación de exclusión social en que se atopa”, (publicada no BOPG
número 498 do 4 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia, e especificamente a Consellería de Política Social, dispón de
instrumentos dirixidos ás persoas que mais o necesitan.
As medidas de loita contra a pobreza e a exclusión social, encádranse, a efectos de
planificación estratéxica:
Na Estratexia Social de Inclusión de Galicia 2014-2020, que establece as prioridades no
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROxuBjUrbxi9
Verificación:
CVE-PREPAR: 9f270ba4-f3c5-a643-4df5-69a8e241f977
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ámbito da inclusión social para o período 2014-2020 cun enfoque baseado na inclusión
social activa.
e na Axenda Social Única de Galicia, que constitúe o marco xeral de coordinación e
cooperación entre os axentes públicos do Sistema Galego de Servizos Sociais – Xunta de
Galicia e entidades locais-, e igualmente en colaboración coas entidades de iniciativa social.
Para o desenvolvemento das medidas incluídas nos ditos instrumentos a Xunta ven
realizando un importante esforzo orzamentario nos últimos anos. A D.X. de Inclusión Social
conta en 2019 cun orzamento de mais de 119 millóns de euros, un 70% máis do que se
destinaba hai 10 anos. Así mesmo, as medidas pertencentes á área competenciais doutros
departamentos da Administración Autonómica contan co seu propio crédito.
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De entre as medidas implementadas máis recentemente cómpre destacar dúas :
A publicación do decreto de regulación da RISGA, que coa entrada en vigor de dous novos
tramos da axuda está a permitir o incremento das contías a percibir por moitos beneficiarios,
entre outras melloras.
A aprobación do primeiro plan autonómico para atención ás persoas sen fogar en Galicia,
que suporá a aplicación de novos enfoques e un importante respaldo económico ata o 2023,
nunha aposta pola eficacia na calidade da resposta e na redución desta problemática social
en Galicia.
Os últimos datos oficiais de pobreza publicados amosan a efectividade destas medidas:
De acordo cos datos do INE, Galicia reduciu en 2018 en mais dun 30% o número de
persoas que se atopa nunha situación de carencia material severa, pasando do 2,4% en
2017 ao 1,6% en 2018, o que consolida unha baixada por cuarto ano consecutivo. Este valor
é menos dun terzo do rexistrado no conxunto do Estado (5,4%), sendo Galicia a segunda
comunidade autónoma con menor taxa de privación material severa, só por detrás de
Aragón.
Así mesmo, o valor da taxa AROPE (23 %) e do risco de pobreza económica (18,8%) en

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROxuBjUrbxi9
Verificación:
CVE-PREPAR: 9f270ba4-f3c5-a643-4df5-69a8e241f977
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia son inferiores aos do conxunto do Estado (26,1% e 21,5% respectivamente)”.
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
2019/1199091
Data
08/08/2019 13:45

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 50953 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García,
sobre “as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a mellorar o servizo de ferrocarril”,
(publicada no BOPG número 489 do 20 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 pesar de que a Xunta de Galicia non é titular das competencias de transporte ferroviario, está a
traballar e mantense vixilante para que se presten os servizos aos usuarios coa calidade debida.
Para o Goberno galego é unha prioridade a mellora da mobilidade ferroviaria no territorio galego,
eficiente e sustentable, que favoreza e garanta os desprazamentos dos cidadáns.
Por iso, a Xunta solicitou en repetidas ocasións a Renfe que priorice os labores de mantemento
dos trens adscritos aos seus servizos na Comunidade para que esta causa de incidencias se

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROBR0LXR4xn6
Verificación:
CVE-PREPAR: a79e5ba7-8301-6990-1b79-87cf614e9836
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

mitigue. Neste sentido, Renfe ten informado de que está a realizar diversos procesos de licitación
para a adquisición de material móbil, para poder mellorar os diferentes servizos”.
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
2019/1191046
Data
07/08/2019 14:02

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 42673 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 “o proxecto de senda peonil do
Val”, (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:
“O 13 de abril de 2018 asinouse o contrato de obras de construción do “Itinerario peonil e
ciclista na AC-116. Tramo: Río do Pozo – AC-114. P. K. 4+120-6+500”, cun prazo de
execución de 6 meses e sobre un proxecto cuxo deseño foi traballado conxuntamente co
Concello de Narón nun proceso que levou varios meses por técnicos da Axencia Galega de
infraestruturas. Non obstante, as obras non se puideron iniciar a causa dunha forte
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROJ1EsBdVd24
Verificación:
CVE-PREPAR: 24275400-5149-c507-7985-2f3164c836d1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

oposición por parte dalgúns veciños, a pesar dos reiterados intentos de diálogo por parte da
Administración autonómica, que garantiu que se adaptaría o proxecto, en todo o posible, ás
súas demandas -e do compromiso do Concello de mediar-, pero sempre de modo que non
se prexudicase a seguridade viaria.
Finalmente, a Administración autonómica acordou desistir desta obra, se ben comunicou ao
Concello de Narón o seu compromiso de seguir a traballar na mellora da seguridade viaria
no Val, no caso de que o Concello presente unha proposta de proxecto que conte co
consenso da veciñanza e sempre que cumpra a condición imprescindible de garantir a
seguridade viaria e co visto bo dos técnicos da Axencia Galega de Infraestruturas.
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Non obstante, a Xunta seguirá co desenvolvemento do Plan de Sendas de Galicia nas 11
comarcas identificadas como prioritarias, e en concreto na propia comarca de Ferrol, dada a
súa demanda e boa acollida nos lugares onde se executan as obras, pola significativa
mellora que supoñen de seguridade viaria para os usuarios máis vulnerables das estradas e
a pesar das lóxicas molestias para os veciños pola ocupación dos terreos necesarios”.
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROJ1EsBdVd24
Verificación:
CVE-PREPAR: 24275400-5149-c507-7985-2f3164c836d1
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
2019/1269442
Data
28/08/2019 10:47

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 49413, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos
Cal Ogando, sobre “a opinión do Goberno galego respecto dos beneficios que lle vai
reportar á veciñanza a implantación dos parques eólicos de Bustelo, Monte Toural e
Campelo, nos concellos de Carballo, Coristanco e Santa Comba”, (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 Economía, Emprego e Industria, que ten o
seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e
Industria con motivo do debate da interpelación 49414 que tivo lugar na sesión plenaria do
26 de xuño de 2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROurlFm2t296
Verificación:
CVE-PREPAR: 891b52d9-3024-5b70-c352-dd2c3b8decb1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-ordinario-2019-06-26?
part=49c1a620-09cc-4935-be97-219eda29e60d&start=10286
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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PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269423
Data
28/08/2019 10:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 50110 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres
López e don Luís Manuel Álvarez Martínez, sobre “o número total de vivendas de
promoción pública existente na actualidade no concello de Cangas e as previsións do
Goberno galego para a posta a disposición de novas vivendas deste tipo nese
concello durante o ano 2019”, (publicada no BOPG número 481 do 29 de maio 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
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“En Cangas do Morrazo existen un total de 99 vivendas de promoción pública, sendo
entregadas as últimas en 2011. En 2019 adxudicaranse as vivendas que poidan queda
vacantes.
Cómpre lembrar que a presenza no Rexistro de Demandantes non significa que os inscritos
non dispoñan de axudas públicas para a vivenda a través doutras canles como poden ser as

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROlnSTQj3l06
Verificación:
CVE-PREPAR: 0129d559-1645-8e63-d1f4-3f5bf389eb55
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

axudas ao alugueiro ou o Bono de Alugueiro Social.
Ademais, a Xunta puxo a disposición dos concellos o programa de Vivendas Baleiras, co
obxectivo de poñer no mercado de alugueiro vivendas desocupadas. Os concellos de
Cangas do Morrazo, Marín e Moaña adheríronse a este programa. Segundo establecen as
bases, corresponde ao municipio a xestión da incorporación de vivenda ao programa e a
súa adxudicación. Ata o momento, destes tres concellos só o de Marín incorporou vivendas
ao programa.
Así mesmo, a Xunta dota aos concellos pequenos e medianos de instrumentos para dotarse
dun parque municipal de vivenda en alugueiro ao abeiro das competencias que lles atribúe a
lei de bases de réxime local.
Deste xeito, os concellos de menos de 50.000 habitantes poden empregar o fondo de
cooperación para adquirir e rehabilitar inmobles e os de menos de 20.000 habitantes o
páxina 1 de 2
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programa de rehabilitación de vivendas de mestres, outros oficios e outras de titularidade
municipal para rehabilitar vivendas destinadas ao alugueiro, con axudas de ata o 90% do
custo. Combinando estas dúas axudas, os concellos de menos de 20.000 habitantes poden
dotarse dun parque público de vivendas sen practicamente custo para as arcas municipais.”
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROlnSTQj3l06
Verificación:
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
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Nº Saída
2019/1269421
Data
28/08/2019 10:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 50115 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a xestión que vai levar a cabo o
Goberno galego en relación co tratamento, reutilización e reciclaxe dos residuos
sólidos urbanos e, nomeadamente, os biorresiduos”, (publicada no BOPG número 481
do 29 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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que
ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia está comprometida a alcanzar os máis altos niveis de reciclaxe esixidos
por Europa. En todo caso, cómpre lembrar que as entidades municipais ostentan a
competencia sobre recollida e tratamento dos residuos de orixe doméstica e tamén son as
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROlicfPvi9M9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1c3119f8-b630-4596-5c88-f30170f17d06
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que deciden que sistema de xestión é o máis axeitado para o seu territorio.
Con todo, tal e como recolle a planificación aprobada na materia, afianzarase a colaboración
coas entidades locais, especialmente no referente á recollida e tratamento dos biorresiduos.
Actualmente, a Xunta está a apoiar aos concellos galegos coa implantación de medidas que
os axuden na toma de decisións para a implantación de diferentes modelos de recollida e
tratamento da fracción orgánica. Así, estase a traballar facilitando composteiros individuais
que redundan na prevención de residuos, tamén facilitando contenedores para a recollida
separada da fracción orgánica ou desenvolvendo proxectos demostrativos. Estas liñas
colaborativas seguirán a desenvolverse respectando as competencias que cada
administración ten abribuídas.
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Cabe salientar, ademais, que Sogama xa ten a disposición dos concellos a maior planta de
tratamento das previstas no plan galego cunha capacidade de tratamento de 15.000
toneladas por ano.”
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROlicfPvi9M9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1c3119f8-b630-4596-5c88-f30170f17d06
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 50276 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 prazo previsto polo Goberno galego para o
desenvolvemento regulamentario da Lei 13/2013, de caza de Galicia, así como para a
apertura dun procedemento aberto e participativo 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 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:
“Actualmente, o Goberno galego está a traballar no desenvolvemento regulamentario da lei
13/2013, do 23 de decembro, e prevese a súa aprobación durante o exercicio 2020.
Como non podería ser doutro xeito, a tramitación do regulamento adecuarase ao principio de
transparencia, de conformidade non só coas esixencias da Lei 27/2006, do 18 de xullo, de
regulación dos dereitos de información, senón tamén coas premisas da Lei 1/2016, do 18 de
xaneiro, de transparencia e bo goberno.”.

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRORkyrAYZJT9
Verificación:
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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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172837

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269408
Data
28/08/2019 10:45

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 50382 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

denuncias

referidas

ao

amoreamento, depósito e xestión supostamente irregular de residuos da construción
e demolición potencialmente contaminantes que veñen facendo varias compañías en
predios de solo rústico situados no concello da Laracha, a autorización polo Goberno
galego destas verteduras e a aplicación do Plan de xestión de residuos industriais de
Galicia 2016-2022”, (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
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“En maio de 2019, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda tivo coñecemento
dunha denuncia na que se daba conta dun acopio e vertido irregular de residuos de
construción e demolición nas inmediacións do campo de fútbol no concello da Laracha.
Unha vez se tivo coñecemento dos feitos, o Concello remediou a situación, limpando a zona
e levando os residuos a un xestor autorizado.
Como non pode ser doutro xeito, a Xunta persegue e sanciona calquera actuación ilegal
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO5xxdvl4fq8
Verificación:
CVE-PREPAR: 424af0a0-d505-3865-7a20-93fb814d4239
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

relacionada coa xestión de residuos, en cumprimento e aplicación do Plan de Xestión de
Residuos Industriais 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

172838

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
28/08/2019 10:45:33

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO5xxdvl4fq8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/08/2019 10:45:33

172839

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1199093
Data
08/08/2019 13:45

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 50428 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 do Goberno galego
en relación coa suspensión cautelar polo Tribunal Administrativo de Contratación
Pública do procedemento para a concesión do servizo público de transporte regular
de viaxeiros por estrada e cos recursos presentados polas organizacións sindicais e
patronais do sector, a súa posible incidencia no calendario previsto para a
adxudicación e posta en funcionamento das novas concesións, así como as
previsións ao respecto”, (publicada no BOPG número 486 do 12 de xuño 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:
“Con data de 23 de maio de 2019, o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da
Comunidade Autónoma de Galicia resolveu desestimar todos os recursos interpostos polas
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO3pketT35z8
Verificación:
CVE-PREPAR: 2dbcb962-6ca8-1aa1-fc02-1db3f498d153
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

asociacións e federacións de transporte e polas organizacións sindicais do sector, contra os
pregos da concesión do servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por
estrada da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, así como levantar as suspensións
acordadas no seu día, dándolle a razón á Xunta.
Con data de 24 de xullo de 2019, tamén a Sala do Contencioso do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (TSXG) acordou denegar a medida cautelar de suspensión do Plan de
Transporte Público da Xunta de Galicia solicitada polas federacións do transporte, por
tratarse da adxudicación dun contrato ‘dun servizo público de transporte’ cuxa suspensión
‘implicaría deixar a gran parte da cidadanía sen transporte público e aproximadamente a
10.000 alumnos sen transporte e afectaría á implantación das importantes melloras
previstas’.

páxina 1 de 2

172840

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
08/08/2019 13:45:46

Tendo en conta o exposto, considérase que o Plan de Transporte Público de Galicia, que foi
aprobado por acordo do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 29 de novembro de
2018, segue a ser válido en todo o seu contido, sobre todo tendo en conta que foi o
resultado do maior esforzo en materia de diálogo e negociación con todos os axentes
sociais e institucionais que nunca se tivera feito en Galicia para a elaboración de ningún
outro instrumento de planificación en materia de transporte público, con reunións individuais
con cada un dos concellos de Galicia e innumerables reunións e negociacións con
representantes dos sindicatos, federacións e asociacións de empresas de transporte de
viaxeiros por estrada máis representativos do sector, asociacións de nais e pais e outros
moitos colectivos. A Xunta dispón das medidas e mecanismos necesarios para garantir a
continuidade da prestacións dos servizos e que Galicia non quede nin un só día sen
transporte público”.
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO3pketT35z8
Verificación:
CVE-PREPAR: 2dbcb962-6ca8-1aa1-fc02-1db3f498d153
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
2019/1269402
Data
28/08/2019 10:45

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 50640 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 prohibición da tenza dun
animal doméstico pola persoa arrendataria dunha vivenda, reflectida no modelo de
contrato do Programa de vivendas baleiras”, (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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“O programa de Vivendas Baleiras establece que será cada concello o que elabore as bases
polas que se rexerá este programa no seu termo municipal, sempre de acordo co
establecido no programa e polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
Para facilitar o labor dos concellos, o IGVS ofrece un modelo de ditas bases, que pode
modificarse e adaptarse ás peculiaridades de cada concello. Así mesmo, ofrece un modelo
de contrato que se pode modificar por acordo entre as partes, sempre que non se alteren as
condicións do programa.
Polo tanto, a prohibición ou autorización de tenza de animais domésticos nas vivendas

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROP5GwkQcXR9
Verificación:
CVE-PREPAR: 19e26b73-4fd3-67a8-e261-cf92bbdf3318
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

acollidas ao programa pode ser acordada entre arrendatario e arrendador.”
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
2019/1269391
Data
28/08/2019 10:44

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 51032 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón
Sánchez García, sobre “as medidas a tomar pola Xunta de Galicia destinadas a
erradicar a mimosa”, (publicada no BOPG número 489 do 20 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
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda conta cunha proposta técnica de
plan estratéxico para a xestión das especies exóticas invasoras en Galicia, mediante a que
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROhKTzz6tyZ0
Verificación:
CVE-PREPAR: 667ea0c8-ce69-37c6-5849-e9e83d7d3201
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

se priorizan as actuacións de prevención e actuación temperá sobre as distintas especies
exóticas invasoras, sempre de acordo cun sistema estandarizado de análise de riscos e
seguimento ambiental.
En liña con estes criterios, as actuacións nesta materia céntranse principalmente na
erradicación nos lugares prioritarios para a conservación de especies autóctonas,
principalmente nos lugares da Rede Natura.
No caso da mimosa, elabóranse materiais de divulgación e sensibilización,

campañas

divulgativas sobre a problemática das especies exóticas invasoras e incorporáronse nos
instrumentos de planificación da xestión dos espazos naturais protexidos apartados
concretos para a eliminación desta especie.
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Ademais, véñense desenvolvendo desde hai anos actuacións de eliminación de mimosas en
lugares con posibilidades de control elevadas.”
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROhKTzz6tyZ0
Verificación:
CVE-PREPAR: 667ea0c8-ce69-37c6-5849-e9e83d7d3201
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
2019/1269377
Data
28/08/2019 10:43

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 51404 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Julia Torregrosa Sañudo e outros
deputados do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego referida á medida
adoptada polo Goberno portugués para limitar os prezos dos alugueiros de vivenda e
a súa posible incidencia para Galicia, así como as actuacións previstas para garantir a
súa competitividade fronte a Portugal”, (publicada no BOPG número 489 do 20 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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Polo que respecta a Portugal, cómpre sinalar que non se poden comparar os prezos da
vivenda no país veciño con Galicia da mesma maneira que non se pode comparar o nivel de
ingresos. E, en calquera caso, só o tempo demostrará se as medidas adoptadas en Portugal
teñen efectos positivos ou negativos sobre a vivenda en alugueiro.
Antes que en Portugal a medida foi adoptada noutras partes, como Berlín ou París, casos
nos que están poñendo en revisión ditas medidas porque non obtiveron os resultados

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROA6G4NCGRw4
Verificación:
CVE-PREPAR: 15ea51e2-c331-9c38-0822-5d4d2366cb79
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

agardados.”
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
2019/1199088
Data
08/08/2019 13:45

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 51720 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando ,
sobre “a información formal da Xunta de Galicia respecto do anuncio da inclusión da saída
sur de Vigo na rede básica europea de transportes, o prazo previsto para a materialización
desa decisión e a posibilidade de inclusión nesa rede da conexión ferroviaria Vigo-Porto”,
(publicada no BOPG número 493 do 26 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 Comisión Europea confirmou que a liña ferroviaria denominada ‘saída sur’ de Vigo forma parte
do trazado da Rede Básica Europea de transportes, polo que conta con opcións de acceder aos
fondos comunitarios da próxima convocatoria do ‘Mecanismo Conectar Europa’.
O director xeral de Mobilidade da Xunta foi informado neste sentido polos representantes da
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROEQcCdplE39
Verificación:
CVE-PREPAR: edb69e40-4231-f799-2b89-1014e5afb826
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Comisión Europea no transcurso da reunión do grupo de traballo sobre o Corredor Atlántico que a
Dirección Xeral de Transporte da UE celebrou no mes de xuño en Bruxelas”.
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
2019/1204931
Data
09/08/2019 13:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 42863 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas, obre “as
razóns da Xunta de Galicia para acelerar o proceso de substitución da débeda que
mantén en axentes privados cara débeda contraída cos mecanismos públicos e o
sobrecusto asociado a non ter acudido a este sistema de financiamento”, (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 Facenda , que ten o
seguinte contido:
“O pasado 12 de abril o Director Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos europeos
compareceu na Comisión 3ª do Parlamento de Galicia a petición propia para explicar polo
miúdo a situación da débeda de Galicia, de acordo cos datos de peche do ano 2018, a

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROlRTE4cKj77
Verificación:
CVE-PREPAR: d399c329-3594-dae5-5e40-efe68ce45944
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

evolución do endebedamento na última década, a xestión da débeda desenvolvida pola
Xunta de Galicia en resposta á complexa situación da última década desde o punto de vista
económico e financeiro, e nun contexto de incremento xeneralizado da débeda publica en
España e en Europa e a estratexia a seguir nos vindeiros anos.
Explicou o Director que Galicia, na última década, vén adoptando as decisións máis
convenientes para os intereses da Comunidade Autónoma, exercendo o seu autogoberno
sen limitacións. Por iso, ata 2015 Galicia financiouse nos mercados financeiros con tipo de
xuro de mercado. Desde 2015 vense financiando no Fondo de Facilidade Financeira, un
mecanismo reservado para as CCAA cumpridoras cos obxectivos de estabilidade e con
mellores condicións que as que viña ofrecendo o mercado neses mesmos anos.
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Neste exercicio 2019 Galicia volve aos mercados de débeda por varias razóns: a mellora
das condicións ( tipo xuro 0%) que ofrecen os mercados, cunha redución significativa dos
diferenciais que a Xunta aproveitará para afondar na reestruturación da débeda; a
modificación das condicións que ofrece o Fondo de Facilidade Financeira respecto das de
2015; o actual contexto de mercado, con abundante liquidez; e a conveniencia de estar en
mellores condicións para afrontar a supresión dos mecanismos de facilidade para o
financiamento. Isto non supón un aumento do endebedamento, senón que ten como
finalidade amortizar préstamos xa existentes.
Galicia é a autonomía de referencia no control do seu endebedamento, totalmente
estabilizado desde 2014 e no peche de 2018 volveu a baixar a ratio de débeda ata o 18,1%,
unha das máis baixas de España. A xestión rigorosa da Xunta ten evitado que Galicia
emitise 3.800 millóns de euros, xa que é a comunidade autónoma que menos incrementou o
seu volume de débeda desde o ano 2008”.
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROlRTE4cKj77
Verificación:
CVE-PREPAR: d399c329-3594-dae5-5e40-efe68ce45944
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
2019/1204928
Data
09/08/2019 13:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 43860 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e dona Julia
Torregrosa Sañudo, obre “os acredores da débeda pública galega e o pagamento dos
xuros que esta xera”, (publicada no BOPG número 419 do 25 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
Facenda , que ten o seguinte contido:
“O pasado 12 de abril o Director Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos europeos
compareceu na Comisión 3ª do Parlamento de Galicia a petición propia para explicar polo
miúdo a situación da débeda de Galicia, de acordo cos datos de peche do ano 2018, a
evolución do endebedamento na última década, a xestión da débeda desenvolvida pola
Xunta de Galicia en resposta á complexa situación da última década desde o punto de vista

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROMahIiY8fM1
Verificación:
CVE-PREPAR: 9ae255a4-18a1-c9a9-8887-0e8ee88fe494
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

económico e financeiro, e nun contexto de incremento xeneralizado da débeda publica en
España e en Europa e a estratexia a seguir nos vindeiros anos.
Explicou o Director que Galicia vén adoptando as decisións máis convenientes para os
intereses da Comunidade Autónoma, exercendo o seu autogoberno sen limitacións. Por iso,
ata 2015 Galicia financiouse con normalidade nos mercados financeiros, obtendo mellores
condicións que a través do FLA, e desde 2015 vense financiando no Fondo de Facilidade
Financeira, un mecanismo reservado para as CCAA cumpridoras cos obxectivos de
estabilidade e con mellores condicións que as que viña ofrecendo o mercado neses mesmos
anos.
As emisións de débeda da CCAA son públicas, todas as emisións de débeda pública se
autorizan mediante Orde do Conselleiro/a de Facenda, e publícanse na paxina web da
Xunta, dende o momento en que se emiten ata o momento en que se amortizan, con todas
páxina 1 de 2
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as súas condicións financeiras, e estas están publicadas no Diario Oficial de Galicia cos
mesmos datos que se lle recollen na Orde que as aproba.
Ademais as emisións de débeda publica están representadas mediante anotacións en conta
e cotizan e se negocian nos mercados organizados. En concreto, ao igual que a débeda do
estado ou de outras CCAA, a débeda pública da nosa Comunidade Autónoma cotiza no
Mercado de Deuda Pública de Anotacións.
Por outro lado o Banco de España, como prestador do servizo financeiro da débeda pública,
facilita os procedementos de emisión, amortización e xestión da débeda pública, e publica
no seu boletín todos os acontecementos relacionados coas emisións, anuncios de novas
emisións, as emisións que se formalizan, a súa cotización diaria e a súa amortización.
A Xunta de Galicia leva a cabo unha política financeira baseada na prudencia e
responsabilidade, na solvencia e sostenibiliade das finanzas e na transparencia e
rigorosidade do endebedamento.
A xestión prudente e responsable ponse de manifesto cos datos que publica cada trimestre
o Banco de España que sitúan a Galicia como a comunidade que menos incrementou o seu
volume de débeda na última década e consolidase hoxe entre as CCAA con un menor nivel
de débeda, sexa cal sexa o indicador de referencia que se tome”.
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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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09/08/2019 13:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 44301 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e don Luis
Villares Naveira, obre “as intencións da Xunta de Galicia respecto á reestruturación da
débeda e a diferenza de custe entre o financiamento a través dos mercados
financeiros e os mecanismos públicos”, (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 Facenda , que ten o seguinte contido:
“O pasado 8 de febreiro na Comisión 3ª do Parlamento de Galicia o Director Xeral de
Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos ao dar resposta a unha pregunta

oral

confirmou que Galicia cumpre os requisitos para poder combinar o financiamento nos
mercados coa permanencia no Fondo de Facilidade Financeira, o mecanismo habilitado

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROrMOCQMmT55
Verificación:
CVE-PREPAR: 33218192-f729-f5c9-7365-e96364174bd4
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pola Administración do Estado para as comunidades cumpridoras. Galicia cumpre os
obxectivos de estabilidade, o límite de débeda e regra de gasto; cumpre o límite de pago a
provedores, sendo a comunidade líder en España; e conta coa cualificación crediticia de
grao de investimento, e ao cumprir todos estes requisitos simultanear as dúas fontes de
financiamento (mercados e fondo de facilidade).
O director xeral detallou que o retorno de Galicia aos mercados ía ser gradual, e a previsión
é que no 2019 a metade do financiamento procederá dos mercados e a outra metade
realizarase a través do Fondo de Facilidade, mentres que nos seguintes anos
incrementarase de xeito paulatino a presenza nos mercados. Deste xeito, a Xunta de Galicia
será unha das comunidades que se poderá aproveitar da abundante liquidez, dos tipos
historicamente baixos e da elevada demanda dos investidores.
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Ademais, sinalou que Galicia seguirá apostando pola diversificación dos instrumentos
financeiros e por un alongamento da vida media da carteira de débeda, aproveitando as
actuais condicións de financiamento que ofrece o mercado.
Así o 28 de febreiro Galicia pechou con éxito a primeira emisión de débeda que leva a cabo
a Comunidade Autónoma desde 2014. Tratase dunha emisión de 400 millóns de euros en
bonos a longo prazo, cunha demanda que multiplicou por cinco a oferta e supón o inicio do
seu retorno gradual aos mercados de débeda.
Por outra banda o pasado 12 de abril o Director Xeral compareceu na Comisión 3ª do
Parlamento de Galicia, a petición propia, para explicar polo miúdo a situación da débeda de
Galicia, de acordo cos datos de peche do ano 2018, a evolución do endebedamento na
última década, a xestión da débeda desenvolvida pola Xunta de Galicia en resposta á
complexa situación da última década desde o punto de vista económico e financeiro, e nun
contexto de incremento xeneralizado da débeda publica en España e en Europa e a
estratexia a seguir nos vindeiros anos”.
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,
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A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 46510 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 e os datos referidos á tramitación do Plan
plurianual

de

endebedamento

da

Comunidade

Autónoma

de

Galicia

remitido

á

Administración central o 7 de xaneiro de 2019”, (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 Facenda , que ten o seguinte contido:
“O expediente do Plan Plurianual de Endebedamento remitido á administración do Estado foi
enviado ao Parlamento o pasado 11 de xullo dando resposta á solicitude de información do Grupo
Parlamentario Socialista con número de rexistro 46482.
Por outra banda o pasado 12 de abril o Director Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos
Europeos compareceu a petición propia ante a Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos
para dar conta da situación do endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia. Nesta
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comparecencia o Director explicou polo miúdo os datos de peche de 2018, a evolución do
endebedamento na que fixo referencia a o endebedamento dos organismos, empresas e
sociedades públicas, e a estratexia de endebedamento de cara ao futuro da Comunidade
Autónoma”.
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 46805 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 avaliación da Xunta de
Galicia respecto da operación de compra de Liberbank que está a levar a cabo
Abanca, así como as súas posibles repercusións para o conxunto da economía galega
e o sistema financeiro”, (publicada no BOPG número 442 do 7 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

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROaUDFuvtL09
Verificación:
CVE-PREPAR: 207e2f21-a216-e4a5-9151-8392b1c341c0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Facenda , que ten o seguinte contido:
“A finais do mes de febreiro pasado Abanca xa anunciara publicamente que non ía
presentar unha OPA para adquirir a entidade bancaria LIberbank, e tal e como o anunciou a
día de hoxe Abanca non adquiriu dita entidade.
Para a Xunta de Galicia sempre é positivo que as empresas galegas queiran gañar
fortaleza, abrir novos mercados e ampliar o seu negocio, pero a Xunta non entra a valorar
posibles operacións empresariais do ámbito privado.
Tamén é positivo para a Xunta de Galicia que unha empresa galega medre en tamaño e
sexa capaz de crear novos empregos. Así Abanca creou no último ano máis de 400 novos
empregos, ata a acadar un plantel de traballadores de case 5.000 persoas.
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Hai que lembrar que estamos ante a maior entidade financeira de Galicia, que é unha das
poucas comunidades autónomas que teñen unha entidade radicada no seu territorio”.
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 47754 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 do Goberno galego respecto do sector
financeiro e da posición de Abanca”, (publicada no BOPG número 446 do 21 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 Facenda , que ten o seguinte
contido:
“Hai que lembrar que falamos da maior entidade financeira de Galicia, que é unha das poucas
comunidades autónomas que teñen unha entidade radicada no seu territorio.
Abanca pechou o exercicio 2018 entre as entidades mais solventes de España, superando
amplamente os requisitos regulatorios exixidos polo BCE e polo BE, creando no último ano máis de
400 novos empregos, ata acadar un plantel de traballadores de case 5.000 persoas.
Para a Xunta de Galicia, sempre é positivo que unha empresa galega medre en tamaño e sexa capaz
de crear novos empregos.
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Dentro do máximo respecto que a Xunta ten por calquera empresa do ámbito privado, o Goberno
galego confía en que Abanca siga potenciando o seu negocio en Galicia, un negocio que está centrado
principalmente nas nosas empresas –incluídas as pemes e os autónomos- e nos fogares galegos”.
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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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 49761, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
e don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre “as razóns do incremento que rexistra en Galicia a
recadación do imposto sobre sucesións e doazóns en relación co ano 2015, a realización
pola Consellería de Facenda dalgún estudo comparativo respecto da súa evolución nos
dez últimos anos, así como o impacto que van ter no ano 2019 os beneficios fiscais
establecidos no artigo 2 da Lei 3/2018”, (publicada no BOPG número 476 do 14 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
Facenda, que ten o seguinte contido:
“Grazas á rebaixa fiscal aprobada pola Xunta en 2016, máis do 99% dos galegos non pagan nin
un euro polo Imposto sobre Sucesións cando reciben unha herdanza dun familiar por vía directa.
CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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Así no ano 2018, 105.000 galegos recibiron unha herdanza e non pagaron o Imposto sobre
Sucesión
Galicia foi unha das primeiras comunidades en suprimir na práctica este imposto no caso nas
herdanzas entre ascendentes e descendentes.
Respecto dos datos de recadación do ano 2018, hai que ter en conta que están influídos polos
excepcionais resultados das actuacións de loita contra a fraude fiscal iniciadas nos últimos anos,
que tiveron un efecto positivo na recadación deste imposto o ano pasado
En todo caso, coa nova rebaixa aprobada pola Xunta para as herdanzas entre irmáns, Galicia é a
4ª comunidade autónoma que menos ingresará por este imposto en 2019.
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O Goberno galego mantén unha aposta decidida polas baixadas de impostos, porque cremos
que os cidadáns teñen que notar os efectos da recuperación económica e porque estas baixadas
están a ter efectos moi positivos”.
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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En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 51376 formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa
Presas Bergantiños e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “as
actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para garantir a
correcta aplicación en Galicia das medidas de protección das persoas

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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usuarias das entidades financeiras, así como a súa valoración en relación co
cumprimento do Código de Boas Prácticas Bancarias e da Directiva sobre
Mercados de Instrumentos Financeiros MIFID II”, (publicada no BOPG número
489 do 20 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 Economía, Emprego e
Industria, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e
Industria, con motivo do debate da interpelación 51374 que tivo lugar na sesión
plenaria do 10 de xullo de 2019.
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O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-07-10?
part=b7d08d79-0bb9-431c-948c-9e6ebd82c9b0&start=113
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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En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 51789 formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Matilde
Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, sobre “a valoración do
Goberno galego en relación cos convenios de colaboración asinados pola
Axencia Galega de Infraestruturas con doce concellos galegos no primeiro
cuadrimestre de 2019 por un importe total de 3.545.510 euros, os criterios de
selección seguidos para o seu asinamento e a publicación dos subscritos
durante a X lexislatura”, (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:
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“Cada un dos convenios subscritos pola Axencia Galega de Infraestruturas con
concellos galegos busca solucionar unha problemática relevante desde o punto de
vista da seguridade viaria e da funcionalidade da rede de estradas; ou ben vai
asociada a cambios de titularidade de treitos da rede autonómica que se transfire á
entidade local correspondente; ou trátase de actuacións sobre a propia rede de
estradas ou a súa contorna, como é o caso de Abegondo ou Ourense, nos que os
concellos colaboran para o seu desenvolvemento coa achega dos terreos
necesarios para a execución das obras.
En calquera caso, é unha parte mínima do orzamento de capital da Axencia Galega
de Infraestruturas a que se destina aos convenios de colaboración con entidades
locais. En concreto, supón unicamente o 1,66% da suma dos capítulos VI+VII no
orzamento da AXI para 2019. E hai que considerar que a maior parte das actuacións
páxina 1 de 3
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da AXI derivan de instrumentos nos que os criterios de asignación de recursos son
obxectivos, como a seguridade viaria (de acordo coa metodoloxía de identificación
de Treitos de Concentración de Accidentes); a mellora da mobilidade peonil e ciclista
(Plan de Sendas de Galicia, coas estratexias comarcais publicadas na web da AXI);
e co Plan de reforzos de firme, que se deseña en base ás inspeccións dos técnicos
de acordo co estado global dos firmes da rede autonómica en cada ano. Tamén é
significativo que a actuación de maior contía nos orzamentos para 2019 é a autovía
do Morrazo, obra que se sitúa no concello de Moaña e dá servizo fundamentalmente
a Moaña, Cangas e Bueu.
En cumprimento da normativa vixente, os convenios de colaboración subscritos
entre a Axencia Galega de Infraestruturas e os distintos concellos galegos desde o
comezo desta X lexislatura ata a data de hoxe publícanse no Diario Oficial de
Galicia, na Base de Datos Nacional de Subvencións e no Rexistro de Convenios da
Xunta de Galicia.
Así, o artigo 15 de Lei 1/2016, de transparencia e bo goberno, impón a cada
consellería ou entidade da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de
Galicia unha relación dos convenios de colaboración subscritos no cuadrimestre

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRONSrneonj49
Verificación:
CVE-PREPAR: 748d05a8-8485-5768-bad6-510264538762
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

anterior. En concreto, a Axencia Galega de Infraestruturas publicou nas seguintes
datas os convenios subscritos na presente lexislatura:
Convenios 2016

DOG nº 110, do 10 de xuño de 2016
DOG nº 184, do 27 de setembro de 2016DOG nº 31, do 14
de febreiro de 2017

Convenios 2017

DOG nº 105, do 5 de xuño de 2017
DOG nº 185, do 28 de setembro de 2017

Convenios 2018

DOG Nº 25, do 5 de febreiro de 2018
DOG nº 105, do 4 de xuño de 2018
DOG nº 192, do 8 de outubro de 2018

DOG nº 32, do 14 de febreiro de 2019
Convenios 2019 ata DOG nº 99, do 27 de maio de 2019
a data de hoxe
páxina 2 de 3
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En canto á Base de Datos Nacional de Subvencións ( www.infosubvenciones.es),
regulada pola Lei 38/2003 Xeral de Subvencións e o Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo polo que se regula a Base de Datos Nacional de Subvencións e a publicidade
das subvencións e demais axudas públicas, a Axencia Galega de Infraestruturas
publica nesta base de datos todos os convenios de colaboración incluídos na partida
orzamentaria 512.B 760.0 dos Orzamentos Xerais da Xunta de Galicia: obras en
materia de estradas (convenios corporacións locais).
A Axencia Galega de Infraestruturas remítelle cada cuadrimestre ao Rexistro de
Convenios da Xunta de Galicia, regulado polo Decreto 126/2006, do 20 de xullo e
pola Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, todos os
convenios de colaboración asinados durante ese período no exercicio das súas
funcións. Desde o departamento autonómico que xestiona o dito Rexistro estase
tentando mellorar o ritmo para dar publicidade aos convenios na web co
desenvolvemento dunha aplicación informática máis moderna e polo tanto máis áxil
que permitirá levar a cabo a publicidade dos convenios asinados pola Xunta de
Galicia en tempos moito máis curtos e tamén axilizar os trámites deste
procedemento co obxectivo dunha tramitación electrónica integral.”
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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
2019/1269333
Data
28/08/2019 10:40

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 51956 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 “as medidas
económicas que vai aplicar a Xunta de Galicia para axudar o dezasete e medio por
cento da poboación galega a saír da situación de exclusión social en que se atopa”,
(publicada no BOPG número 498 do 4 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 Política Social, que
ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia, e especificamente a Consellería de Política Social, dispón de
instrumentos dirixidos ás persoas que mais o necesitan.
As medidas de loita contra a pobreza e a exclusión social, encádranse, a efectos de
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planificación estratéxica:
Na Estratexia Social de Inclusión de Galicia 2014-2020, que establece as prioridades no
ámbito da inclusión social para o período 2014-2020 cun enfoque baseado na inclusión
social activa.
e na Axenda Social Única de Galicia, que constitúe o marco xeral de coordinación e
cooperación entre os axentes públicos do Sistema Galego de Servizos Sociais – Xunta de
Galicia e entidades locais-, e igualmente en colaboración coas entidades de iniciativa social.
Para o desenvolvemento das medidas incluídas nos ditos instrumentos a Xunta ven
realizando un importante esforzo orzamentario nos últimos anos. A D.X. de Inclusión Social
conta en 2019 cun orzamento de mais de 119 millóns de euros, un 70% máis do que se
destinaba hai 10 anos. Así mesmo, as medidas pertencentes á área competenciais doutros
departamentos da Administración Autonómica contan co seu propio crédito.
páxina 1 de 2
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De entre as medidas implementadas máis recentemente cómpre destacar dúas :
A publicación do decreto de regulación da RISGA, que coa entrada en vigor de dous novos
tramos da axuda está a permitir o incremento das contías a percibir por moitos beneficiarios,
entre outras melloras.
A aprobación do primeiro plan autonómico para atención ás persoas sen fogar en Galicia,
que suporá a aplicación de novos enfoques e un importante respaldo económico ata o 2023,
nunha aposta pola eficacia na calidade da resposta e na redución desta problemática social
en Galicia.
Os últimos datos oficiais de pobreza publicados amosan a efectividade destas medidas:
De acordo cos datos do INE, Galicia reduciu en 2018 en mais dun 30% o número de
persoas que se atopa nunha situación de carencia material severa, pasando do 2,4% en
2017 ao 1,6% en 2018, o que consolida unha baixada por cuarto ano consecutivo. Este valor
é menos dun terzo do rexistrado no conxunto do Estado (5,4%), sendo Galicia a segunda
comunidade autónoma con menor taxa de privación material severa, só por detrás de
Aragón.
Así mesmo, o valor da taxa AROPE (23 %) e do risco de pobreza económica (18,8%) en
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Galicia son inferiores aos do conxunto do Estado (26,1% e 21,5% respectivamente)”.
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
2019/1269437
Data
28/08/2019 10:47

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 49950, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Ánxeles Cuña Bóveda e dona
Luca Chao Pérez, sobre “a xestión levada a cabo polo Goberno galego en relación
coa homologación e recoñecemento dos títulos da Escola de Canteiros de Poio,
como títulos de ciclo medio e superior, así como as actuacións previstas ao
respecto”, (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
Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“A Escola de Canteiría empeza a súa andadura o 15 de xaneiro de 1979 nas instalacións
do mosteiro de Poio, dependente do Ministerio de Cultura. O primeiro curso comeza
cunha matrícula de 29 prazas. Posteriormente, en 1982 pasa a depender da Deputación
de Pontevedra e a partir do ano 2000 iníciase un novo proxecto con instalacións propias.
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A finalidade desta Escola, tal e como se recolle na súa web oficial, é conservar e
promover un dos oficios máis antigos e nobres de Galicia, o de cantería, para ensinar a
arte de traballar a pedra. Así, o centro desenvolve as súas actividades como un obradoiro
de traballo artesanal en pedra, no que se combinan o ensino teórico e o práctico.
A Escola de Canteiros de Poio-Pontevedra, dependente da Deputación de Pontevedra,
imparte na actualidade formación propia e non regrada. En concreto, estudos de cantería
e de mestre/a cantería.
Desde a perspectiva educativa, a Consellería respecta e valora o prestixio da formación
non regrada que recibe o alumnado deste centro –do que sabe que é demandado para
traballar en diversos lugares do mundo-, pero non pode entrar en cuestións que non son
da súa competencia, xa que na actualidade non son ensinanzas oficiais de FP.
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Neste momento, relacionados coa pedra están definidos varios ciclos na familia
profesional de Industrias extractivas e na de Edificación e Obra Civil, pero estas
ensinanzas de FP teñen pouco que ver coa formación de canteiros.
Como é coñecido, existen unhas normas e uns procedementos fixados desde o Estado
que debe cumprir a entidade titular da Escola de Canteiros para posibilitar o
recoñecemento oficial das súas ensinanzas como formación oficial.
Segundo a normativa educativa vixente, o Goberno central pode decidir crear unha nova
titulación de FP que se axuste ás ensinanzas de cantería e mestre de cantería,
modificando o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Unha vez exista ese
novo título, é cando sería posible o poder facilitar a homologación ou recoñecemento dos
títulos expedidos pola escola.
Por ultimo, a Consellería de Educación, Universidade e FP quere deixar constancia de
que está a favor da creación e da existencia de ciclos formativos que teñan relación coa
tradición e cos sectores produtivos 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,
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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
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Nº Saída
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 50771 formulada
polo Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e
outras deputadas máis do mesmo grupo, sobre “as tarefas concretas que van
desempeñar as persoas voluntarias do programa Son voluntario/a, presentado
pola

Dirección

Xeral

de

Xuventude,

Participación

e

Voluntariado

en

colaboración coa Asociación Empresarial Festivais de Galicia, os criterios
seguidos para a súa definición e as previsións do Goberno galego referidas á
adopción das medidas necesarias para evitar a incidencia deste programa na
situación e dereitos laborais do persoal das empresas organizadoras dos
eventos”, (publicada no BOPG número 486 do 12 de xuño de 2019), convertida en
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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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“No protocolo de colaboración entre a Consellería de Política Social e a Asociación
Empresarial Festivais de Galicia (asociación incluída no Rexistro de Acción
Voluntaria de Galicia) para a implantación do programa ´SON Voluntario/a´ nos
festivais de música, establécese que o obxectivo do programa é promover a acción
voluntaria entre a xuventude, para que as persoas mozas coñezan o que significa
ser voluntario e os beneficios que reporta tanto a nivel persoal como social, así como
conseguir que os mozos e mozas se sintan partícipes dos festivais, que vivan a
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experiencia desde dentro e poidan sentirse útiles prestando axuda e dando
información ao público asistente.
Dentro do mesmo documento recóllense as actividades que poden realizar,
quedando acoutadas ao seguinte:
-Dar información de interese sobre os servizos que ofrece o festival (zona de
comida, acampada, lugar dos WC, etc.)
-Facilitar a circulación de persoas dentro do festival, sobre todo naqueles puntos de
maior concentración, ofrecendo información acerca doutras posibles solucións ou
prestando apoio ao persoal da organización.
-Realización, de ser o caso, de actividades de sensibilización medioambiental co fin
de promover entre o público asistente a reciclaxe, así como unha consciencia sobre
a necesidade de manter limpa a contorna.
Por tanto, o traballo dos mozos e mozas voluntarias baséase en ofrecer información
útil de servizo ás persoas que asistan ao festival.
Así mesmo, todos os programas de voluntariado postos en marcha pola Xunta de
Galicia garanten, como non pode ser doutro xeito, os dereitos das persoas
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voluntarias. De feito, e para que elas mesmas coñezan os seus dereitos e obrigas,
así como o que significa ser voluntario/a, poñemos a disposición cursos de
formación en liña e presenciais sobre diferentes áreas de voluntariado, que
animamos a facer antes de participar en calquera acción. Neste sentido, a mesma
Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria de Galicia, recolle que a
acción voluntaria non substituirá en ningún caso o traballo remunerado ou a
prestación de servizos profesionais retribuídos. En definitiva, o programa ´SON
Voluntario/a´, ao igual que todos os programas de voluntariado desenvolvidos pola
Xunta de Galicia, cumpren coa lexislación vixente.
Asemade, esta non é a única iniciativa de voluntariado destinada á mocidade ou
centrada no ámbito cultural, senón que desde a Dirección xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado hai unha ampla oferta de programas nestes eidos, como
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poden ser Voluntariado Cultural nas bibliotecas, Bibliotecas escolares solidarias,
Voluntariado de Lectura-A, programa de Voluntariado Xuvenil (orde de axudas
destinada a concellos e entidades) ou o programa europeo de voluntariado en
espazos naturais LEWO, entre outros.”
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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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 51324, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “as razóns da posición que está a defender o
Goberno galego respecto das probas de acceso á universidade”, (publicada no BOPG
número 489, do 20 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 Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia foi un dos eixos
da comparecencia con número 51608 e debatida no Pleno da Cámara galega de data 2526/07/2019; como se pode comprobar consultando o enlace:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-ordinario-2019-06-25?part=72ffcd1abfe8-422d-a6ad-756de4fdae98&start=10
Hai que lembrar que a Consellería de Educación, Universidade e FP, en decembro de 2018, deu
traslado ao Goberno central do acordo adoptado na Comisión 4ª, de Educación e Cultura, en
data 27 de novembro de 2018, do acordo parlamentario que di:
«O Parlamento de Galicia insta o goberno galego a dirixirse ao Ministerio de Ciencia, Innovación
e Universidades do Goberno de España para que, dentro do marco do Pacto Social e Político
pola Educación, se articule un procedemento de acceso á universidade no que as probas de
acceso garantan o mesmo nivel de esixencia e a igualdade de oportunidades para todos os
alumnos independentemente de en que comunidade autónoma residan.»
A posición do Goberno galego pasa por analizar todas as posibilidades, a proba única e outras,
para decidir como solucionar unha situación –que recoñecen existe tanto os

responsables
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políticos como reitores e o alumnado do conxunto do Estado— e lograr garantir unha igualdade
de oportunidades.
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
2019/1191043
Data
07/08/2019 14:02

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 43853, 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 419 do 25 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 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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROrokWgCImH5
Verificación:
CVE-PREPAR: e87037f6-af53-46c1-0d09-df79067ae971
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1191056
Data
07/08/2019 14:03

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 42326 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 en relación coas centrais hidráulicas que teñen a súa concesión caducada”,
(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:
“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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO5BMiE3GTM4
Verificación:
CVE-PREPAR: f0430548-9114-f615-cd78-daf0f26775d3
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

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRO5BMiE3GTM4
Verificación:
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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
2019/1191053
Data
07/08/2019 14:03

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 42348 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “o estado, a data de
vixencia e o cumprimento das cláusulas sociais nas concesións dos saltos
hidroeléctricos existentes en Galicia”, (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:
“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
vixencia. Por este motivo, dado que a implantación dun aproveitamento hidroeléctrico

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROvaVXIeiYf6
Verificación:
CVE-PREPAR: bea73457-17d4-f9c0-0ea5-ba722b31eaa6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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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Augas de Galicia, como órgano competente en materia de xestión hidráulica das concas
intracomunitarias de Galicia, é plenamente coñecedora da situación administrativa de cada
expediente relativo aos aproveitamentos hidroeléctricos na bacía hidrográfica de GaliciaCosta, exercendo un exhaustivo control e supervisión de todas as circunstancias (tanto
xurídicas, como hidráulicas e ambientais) que conforman cada expediente concesional, e
velando polo cumprimento polos titulares dos condicionados e postulados impostos pola
Administración, previamente aceptados expresamente polo promotor hidroeléctrico,
inherentes ao acto administrativo habilitante do dereito adquirido, por cuxo acatamento e
efectividade do seu cumprimento vela esta administración hidráulica.
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,

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROvaVXIeiYf6
Verificación:
CVE-PREPAR: bea73457-17d4-f9c0-0ea5-ba722b31eaa6
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1269446
Data
28/08/2019 10:47

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 49404, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles Antón
Vilasánchez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración da Xunta de
Galicia respecto das axudas destinadas á innovación e á mellora tecnolóxica das
empresas galegas dedicadas á primeira e segunda transformación da madeira”,
(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 Economía, Emprego
e Industria, que ten o seguinte contido:
“A valoración do Goberno galego sobre estas axudas é altamente positiva, xa que se acada
o obxectivo de xerar valor no eido rural impulsando á innovación e a renovación tecnolóxica

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTROGng9dKKUO7
Verificación:
CVE-PREPAR: 8b697237-85c9-16a7-2325-e2793d8f7618
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

na industria forestal.
As axudas dirixidas á primeira transformación e tecnoloxías forestais, cofinanciadas por
fondos FEADER e recollidas no PDR 2014 2020, superpuxeron o financiamento para 118
proxectos de inversión, promovidos por 81 empresas, que mobilizaron 26,9M€ de
investimentos mediante a aprobación de 8,9M€ de axudas.
As axudas destinadas á segunda transformación, supuxeron á mobilización de 5,12M€ de
investimentos, en 14 solicitudes de pemes mediante axudas por valor de 1.89M€.
Destacar, que o investimento medio é de 350.000€ por empresa o que pon de manifesto o
esforzo inversor realizados polas pemes deste sector.
En total foméntanse 132 proxectos de investimentos que mobilizan un total de 33,18M€,
financiados con 10,9M€, distribuíndose por provincias do seguinte xeito: na Coruña 51
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proxectos e 12,27M€ de investimentos, en Lugo 49 proxectos e 12.088M€, en Ourense 7
proxectos e 1,638M€ e en Pontevedra 25 proxectos e 7.282M€.
Os investimentos fomentados por ambas ordes de axudas, distribuíronse principalmente no
eido rural, salientando, entre outros, Lourenzá, Ourol e Trabada en Lugo; A Veiga, Allariz e
Coles en Ourense; Mos, Valga e Vila de Cruces en Pontevedra e Fisterra, Irixoa e Oza
Cesuras na Coruña.
Como corolario, a mobilización de fondos públicos realizada pola Xunta de Galicia cumpre
os obxectivos establecidos nos programas de axudas, de fomentar os investimentos e a
innovación tecnolóxica en pemes que desenvolven a súa actividade no eido rural, axudando
á fixación de poboación neste ámbito e a creación de emprego.”
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: BOPGDSPGxVbUMoByD1
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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
2019/1269431
Data
28/08/2019 10:46

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 50057 formulada
polo Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e
dona Ánxeles Cuña Bóveda, sobre “a avaliación da Xunta de Galicia en relación
co baixo nivel de execución que presenta o orzamento destinado polo Goberno
central á ciencia no ano 2018, o seu impacto en Galicia e as actuacións
levadas a cabo para palialo”, (publicada no BOPG número 481 do 29 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o
seguinte contido:
“O Goberno galego leva anos apostando de forma clara e inequívoca polas políticas

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRObQYfRShBB0
Verificación:
CVE-PREPAR: 9948af48-e237-fec5-a0e1-9e18c371a2b4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de I+D+i, de forma aliñada co marco europeo e levando a cabo unha renovación dos
instrumentos postos en marcha para adaptalos á evolución do contexto e do noso
sistema de innovación.
Coa adopción da RIS3 en 2013, a Xunta apostou por un novo marco estratéxico aliñado
coas políticas europeas de I+D+I, cun uso máis eficiente e eficaz dos recursos públicos, e
capaz de impulsar a transformación da economía galega cara un sistema produtivo baseado
na innovación, xerador de crecemento sostible e benestar social.
Dende a posta en marcha da RIS3 en 2014, téñense mobilizados ata o momento 1.280
millóns de euros a través de 850 millóns de euros en 3.815 axudas públicas, que supoñen
ao redor do 73% dos 1.625 millóns de euros marcados como obxectivo para 2020.
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Esta intensa aposta do Goberno da Xunta de Galicia pola I+D+i está dando
indubidablemente os seus froitos. Os últimos datos oficiais dispoñibles (INE 2017) mostran
incrementos notables no esforzo que está a realizar o sistema galego de innovación en I+D,
e de forma destacada as empresas, peza fundamental para transformar o coñecemento e as
capacidades en valor social, empregos de calidade e benestar.
O gasto en I+D creceu en Galicia un +13,3% respecto de 2016, superando amplamente o
incremento rexistrado tanto no conxunto de España (+6,0%), como na UE (+3,8%) e a
Eurozona (+4,5%). Galicia foi a segunda comunidade que máis incrementa o investimento
en I+D en 2017.
Se nos centramos nas empresas, o seu gasto en I+D incrementouse en Galicia un +20,1%,
un avance moi superior non só ao rexistrado por España (+8,3%), senón tamén ao
efectuado polas empresas na UE (+5,1%). O dato das nosas empresas é notable
considerando países tan destacados como Alemaña (+9,3%), Francia (+2,2%), Dinamarca
(+1,2%) ou Finlandia (+3,2%), por citar tan só algúns.
O persoal dedicado á I+D experimentou en Galicia un avance do +9,6%, que foi do +22,2%
nas nosas empresas. Tamén neste caso supón unha evolución moi positiva, máis se a
comparamos con España (4,8% e 6,1% respectivamente). Na UE este crecemento foi do
+3,8% en na Eurozona do +3,3%.

CSV: BOPGDSPGxVbUMoByD1
REXISTRObQYfRShBB0
Verificación:
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Por outra banda o retorno conseguido polas entidades galegas no Programa Marco europeo
de I+D+I Horizonte 2020 (2014 2020) é de máis de 90 millóns de euros, superando, cando
aínda faltan dous anos para a súa finalización, todo o conseguido no anterior Programa
Marco de I+D+I FP7 (2007–2013).
E dende o Goberno da Xunta de Galicia séguese a refozar a nivel orzamentario o apoio á
I+D+I como o corrobora o incremento que experimentou o orzamento da Axencia Galega de
Innovación nos últimos dous anos (2018-2019) que medrou un 53%, 33 millóns de euros
máis. Responsables coa execución, en termos de recursos propios, o nivel de execución do
orzamento da Axencia Galega de Innovación estivo moi próximo ao 100% nos últimos
exercicios e Galicia é a comunidade autónoma cun maior compromiso de gasto dos fondos
en I+D+I, cun 76% do total, no marco do obxectivo temático 1 dos fondos FEDER 20142020.
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Os resultados que vamos tendo demostran que levamos o camiño axeitado en
Galicia, pese as dificultades como é a falta de execución dos orzamentos de I+D+i
do Goberno central, para cumprir cos indicadores de resultado do Plan estratéxico
de Galicia 2015-2020. Dous deles así o avalan: xa temos superado amplamente en
2018 os 90 millóns de euros de retorno por entidades galegas en Horizonte 2020,
totalmente en liña co obxectivo de acadar os 120M€ en 2020 e en relación co
número de investigadores, o último ano no que dispoñemos de datos é 2017 con
6128 investigadores, superando xa neste ano o obxectivo de 2020 (6020
investigadores).
Encamiñados cara a unha mellora continua, todos estes resultados indican
claramente que estamos no camiño axeitado, e son resultado do reforzamento na
execución das políticas e orzamentos destinados a I+D+i polo Goberno 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.
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 50785, 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 que vai
levar a cabo o Goberno galego en relación coa venda de Ferroatlántica a un fondo
estadounidense e o mantemento do emprego, da actividade produtiva e do respecto
ás concesións de aproveitamentos hidroeléctricos”, (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 Economía, Emprego e Industria, que ten o
seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e
Industria con motivo do debate da interpelación 50786 que tivo lugar na sesión plenaria do
26 de xuño de 2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-ordinario-2019-06-26?
part=49c1a620-09cc-4935-be97-219eda29e60d&start=11776
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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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En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 51442 formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé
Luis Rivas Cruz e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a realización
polo Goberno galego dalgún estudo para avaliar o impacto do uso de
herbicidas con glisofato nos sectores agrarios e, en particular, na apicultura,
as medidas previstas para evitar o seu uso, así como as súas intencións en
relación co abandono do seu uso na rede viaria e a realización dalgunha
xestión diante do Goberno central e as administracións locais para ese fin”,
(publicada no BOPG número 489 do 20 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
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de Infraestruturas e Mobilidade e a Consellería do Medio Rural, que ten o
seguinte contido:
“Cómpre indicar que a Xunta está a avaliar a viabilidade de adoptar medidas
alternativas de control de vexetación nas estradas, blindando o obxectivo prioritario
de garantir a seguridade viaria. A posible adopción destas accións alternativas á
aplicación de herbicidas permitirían unha progresiva redución do seu uso.
A Axencia Galega de Infraestruturas, como órgano encargado do mantemento das
vías autonómicas, leva a cabo actuacións para o control da vexetación nas marxes
das estradas para manter a funcionalidade da rede, garantido a seguridade co
mantemento da visibilidade para os condutores e do espazo libre de tránsito para os
peóns. Este é o obxectivo das campañas de control da vexetación que
páxina 1 de 2

172908

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
28/08/2019 10:43:08

periodicamente se levan a cabo nas estradas autonómicas, sempre cumprindo coa
normativa vixente, esixindo a utilización de produtos autorizados que son estendidos
por persoal especializado e só cando as condicións climatolóxicas son as idóneas
para acadar un efecto localizado sobre a vexetación máis próxima ás estradas.
O glifosato está autorizado pola Unión Europea, tal como establece o Regulamento
de execución (UE) 2017/2324 da Comisión do 12 de decembro de 2017. Un produto
que tamén está a ser empregado pola Administración do Estado nas estradas da súa
titularidade e por entidades locais.
Este produto conta con autorización por parte da Unión Europea ata o ano 2022,
polo que se trata dun produto legal.
Por parte da Consellería do Medio Rural sempre se recomenda o baixo uso de
praguicidas químicos, dando prioridade, cando sexa posible, a métodos non
químicos. No caso da súa utilización, debe facerse baixo as indicacións establecidas
na normativa.”
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
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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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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 51624, 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 razóns da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e
Industrias Alimentarias para cambiar de criterio no segundo informe reflectido na Declaración de
Impacto Ambiental do proxecto de explotación da concesión derivada Xanceda- 7138, nos
concellos de Frades e Mesía (A Coruña), promovido por ERIMSA”, (publicada no BOPG número
493, do 26 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 do Medio
Rural e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia aprobou a Lei de implantación empresarial, para favorecer a tramitación de
proxectos sempre que se garanta o cumprimento e as exixencias tanto medioambientais como as que
se marcan desde outros departamentos.
Polo tanto, velarase por identificar esas vías para que, no caso concreto destes proxectos, determinar
se as explotacións mineiras se poden seguir desenvolvendo, pero sempre cumprindo con todas as
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garantías medioambientais que están recollidas na lei e que son de obrigado cumprimento en Galicia
A declaración de impacto ambiental á que se fai referencia na iniciativa está dispoñible para consulta
pública na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda”.
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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