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Plan RehaVita

ı 10318 (11/PNP-001025)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Servizo de Cardioloxía
37737
do Hospital da Mariña
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Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
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Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa comercialización do marraxo acumulado en cámaras frigoríﬁcas desde o ano 2020 e o establecemento
pola Unión Europea da cota de capturas desa especie
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan estratéxico termal para cada unha das catro
provincias de Galicia
37753

ı 10360 (11/PNP-001034)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun novo plan estratéxico termal para Ourense 37755

ı 10365 (11/PNP-001035)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a construción, por parte da Consellería do Mar, no primeiro semestre de 2021, da vía de ac37758
ceso sur ao porto da Guarda

ı 10370 (11/PNP-001036)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a execución por parte do Goberno galego, no primeiro semestre de 2021, das obras de renovación das beirarrúas da estrada PO-552, ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, no concello de
37761
Nigrán
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ı 10380 (11/PNP-001037)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a recuperación polo Goberno galego da atención médica que se viña prestando de luns a
venres en horario de tarde no Centro de Saúde de Burela
37763

ı 10396 (11/PNP-001038)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Servizo de Cardioloxía
do Hospital da Mariña
37765

ı 10438 (11/PNP-001039)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
Sobre a creación polo Goberno galego dunha praza de enfermeiro ou enfermeira especialista en
obstetricia-xinecoloxía (matrón ou matrona) no Centro de Saúde de Foz, así como sobre a recupe37768
ración dos servizos sanitarios suprimidos no concello

ı 10451 (11/PNP-001040)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a aprobación e execución polo Goberno galego dun proxecto de mellora da seguridade viaria
37771
da estrada PO-546, coñecida como a «estrada vella Pontevedra-Marín»

ı 10474 (11/PNP-001041)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Ortega Otero, Marina
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa redacción dun novo
37774
plan de seguridade viaria de Galicia

ı 10476 (11/PNP-001042)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Goberno
central para achegar liquidez e contribuír á pervivencia do sector do transporte público de viaxeiros
37776
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ı 10490 (11/PNP-001043)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto que están a
ter as medidas de prevención fronte á covid-19 establecidas na Orde do 26 de xaneiro de 2021, nos
establecementos comerciais retallistas de produtos hixiénicos, persoas autónomas e pemes
37778

ı 10531 (11/PNP-001045)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas deﬁciencias materiais
e as carencias de servizos e de persoal existentes no ámbito ferroviario de Galicia, así como as demandas que debe realizar ao Goberno central para o aumento das prazas de maquinista
37782

ı 10571 (11/PNP-001046)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas exportacións galegas,
a Estratexia de Internacionalización da Empresa Galega 2020 e o impacto da terceira onda da pandemia da covid-19
37786

ı 10579 (11/PNP-001047)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa mortaldade de mo37789
luscos e a perda de ingresos no sector marisqueiro das rías de Arousa e Pontevedra

ı 10580 (11/PNP-001048)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos e baremos
establecidos na convocatoria do proceso selectivo para a cobertura da praza de subdirector ou subdirectora da AGADER para as Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural
37793

ı 10587 (11/PNP-001049)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto da pandemia
da covid-19 nos diagnósticos e capacidade asistencial dos servizos de oncoloxía do sistema sanitario
público de Galicia
37797

ı 10597 (11/PNP-001050)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a execución polo Goberno galego, no primeiro semestre de 2021, das reformas solicitadas
37800
polos centros educativos do concello de Mos
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ı 10602 (11/PNP-001051)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a execución polo Goberno galego, no primeiro semestre de 2021, das reformas solicitadas
37803
polos centros educativos da vila de Baiona

ı 10633 (11/PNP-001052)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para que axilice os pagos das libranzas que perciben os usuarios e usuarias de dependencia en Galicia, así como realizar as actuacións oportunas para que este
37806
tipo de feitos non se repita nun futuro

ı 10641 (11/PNP-001053)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia e a presentación na Cámara galega , no prazo de tres
meses, dun protocolo integral de atención a empresas en crise
37809

ı 10737 (11/PNP-001054)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda á Xunta de Galicia para solicitar ao Goberno de España a que cubra o 100 % das
prazas de profesionais sanitarios de Sanidade Marítima en Galicia
37813

ı 10739 (11/PNP-001055)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia a que demande ao Goberno de España unha pronta negociación cos Estados membros de cara a obter do BAR Brexit Adjustment Reserve (Reserva de Adaptación ao Brexit), un apoio para os sectores afectados tanto directa como indirectamente polo
acordo de saída do Reino Unido en materia pesqueira, e a buscar apoios e aliados entre as rexións
europeas afectadas por este acordo de cara a defensa de criterios favorables para o sector pesqueiro galego neste ámbito
37816

ı 10753 (11/PNP-001056)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as condicións de traballo do persoal na residencia DOMUS VI de Laraxe, na Comarca de
Ferrol
37819

ı 10777 (11/PNP-001057)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia relacionadas coa labor de control e
37822
vixilancia da execución da obra do complexo hospitalario Gran Montecelo

ı 10784 (11/PNP-001058)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a demanda ao Goberno galego para que proceda a paralizar o nomeamento do novo Subdirector de Agader para as relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural, deixando deserta a convocatoria e reiniciar o seu proceso de selección, cunhas novas bases para a elección deste posto
37824
directivo
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ı 10786 (11/PNP-001059)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre a demanda ao Goberno galego para incrementar as contías destinadas para paliar os danos
causados pola fauna salvaxe, así como os investimentos para previr estes danos
37827

ı 10791 (11/PNP-001060)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a demanda á Xunta de Galicia para que solicite unha rectiﬁcación inmediata no Diario Oﬁcial
de Galicia, na que se inclúa no apartado de comercio esencial aos
establecementos comerciais de venda polo miúdo de produtos hixiénicos
37829
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1.2. Proposicións de lei

Ditame emitido pola Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, sobre a Proposición
de lei de simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia
A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na reunión do 15 de febreiro de 2021, adoptou
os seguintes acordos:
Aprobación do ditame da Comisión
- 6203 (11/PPL-000002)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Proposición de lei de simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia
BOPG nº 59, do 9.12.2020
Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2021
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Ditame emitido pola Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, sobre a Proposición
de lei de simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia
A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na sesión do día 15 de febreiro de 2021, á
vista do Informe elaborado pola Ponencia sobre a Proposición de lei de simpliﬁcación administrativa
e de apoio á reactivación económica de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 116 e seguintes do Regulamento do Parlamento de Galicia, aprobou o seguinte
DITAME
Exposición de motivos
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I
A situación da economía galega presentaba no comezo do ano 2020 unha serie de indicadores
que facían pensar nun crecemento da riqueza do país sustentable no medio prazo. Porén, a declaración mundial de pandemia pola covid-19, realizada o 11 de marzo pola OMS, truncou por completo calquera tipo de perspectiva e provocou unha caída do PIB absolutamente imprevisible a
comezos do presente exercicio.
Malia que a Xunta de Galicia adoptou medidas no día seguinte da declaración da OMS e que en
España o día 14 de marzo se declarou o estado de alarma mediante o Real decreto 463/2020, o
crecemento da magnitude do contaxio non foi freado ata o mes de xuño.

37604
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Durante eses meses a paralización económica do país provocou un descenso dos parámetros
máis signiﬁcativos de todas as actividades, o que tivo un forte impacto no emprego e nos restantes
indicadores que miden a fortaleza dunha economía occidental.
Lamentablemente, as duras medidas adoptadas na primeira onda da pandemia non se traduciron, no comezo do outono, nunha diminución da extensión da enfermidade. Ben ao contrario,
estase a vivir unha segunda onda que eleva o número de persoas afectadas por riba do millón,
cunha diferente incidencia nos territorios que conforman España e cunha previsión de convivencia
co patóxeno a medio e longo prazo e, con ela, unha retardación inevitable da actividade económica.
Aínda que Galicia presenta niveis de contaxio máis baixos que a media española, a situación actual e as futuras derivas da enfermidade fan preciso paliar con todos os instrumentos posibles as
consecuencias económicas e sociais da pandemia.
Xa no mes de xuño, o Goberno galego presentou unha serie de medidas, nomeadamente o Plan
de reactivación e dinamización da economía, que pode supor un impacto de máis de tres mil millóns
de euros de fondos públicos e privados, no que se incorporan accións de carácter ﬁscal, como unha
moratoria no pagamento de impostos de xestión autonómica.
Durante o mes de setembro e comezos de outubro estas medidas iniciais foron acompañadas
doutra serie de accións encamiñadas a protexer o emprego, o colectivo de persoas traballadoras
autónomas e aqueles sectores que sufriron unha maior perda de actividade desde o comezo da
pandemia.
A evolución da Comunidade Autónoma non pode ser observada desde unha perspectiva illada;
a economía mundial sufrirá unha caída no ano 2020 do 4,5 % do PIB, segundo as previsións da
OCDE (3,5 %, segundo a Comisión Europea en maio). Para o ano 2021, a recuperación económica
prevista acada o 5,0 %, segundo a OCDE, e dúas décimas máis segundo a Comisión Europea, aínda
que as previsións do FMI presentan valores menos favorables.
A mesma Comisión augura o maior impacto para Italia, Francia e España, con diminucións neste
ano 2020 e previsións de incremento para o ano 2021, e valores de incremento para a economía
española nos que practicamente coinciden as porcentaxes da Comisión, da OCDE e do FMI.
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A situación da economía española, con valores de crecemento equilibrado a comezos deste ano
2020, viuse afectada polas importantes medidas restritivas que se adoptaron en marzo e que provocaron unha caída do PIB do 21,5 % no segundo trimestre do ano. As previsións e os escenarios
do Banco de España e da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal certiﬁcaron os datos
negativos.
Para o ano 2021 todos os indicadores presentan valores de recuperación para España, ben que
cunhas porcentaxes inferiores ás diminucións do presente exercicio.
Unha das consecuencias máis directas da diminución da riqueza é o impacto sobre o emprego,
que, de novo, presenta valores moi preocupantes, especialmente na mocidade, para o vindeiro ano
2021.
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Galicia presenta unha incidencia menor nos valores como consecuencia dun mellor comportamento de resistencia ao virus e unha comparativa favorable cos indicadores medios de España. As
magnitudes macro que presenta a Comunidade Autónoma foron expostas recentemente con ocasión da aprobación do teito de gasto, que partiu da constatación do impacto da crise sanitaria na
economía galega no ano 2020, cunha caída do 9,7 % do PIB.
Así, no segundo trimestre de 2020, o sector do comercio, o transporte e a hostalaría experimentou unha das maiores caídas, cunha taxa de variación interanual do -38,3 %, e resultou ser unha
das actividades que máis emprego perdeu.
Ademais, rexistraron unha forte contracción as actividades profesionais (-23,9 %), a construción
(-3,2 %) e a industria (-19,7 %).
Aínda que o ritmo de recuperación da economía galega se verá directamente inﬂuído polos altos
graos de incerteza sobre a evolución da pandemia, as previsións sinalan unha recuperación parcial
no ano 2021, que, non obstante, precisa do acompañamento dunhas medidas especíﬁcas de apoio
que colaboren á materialización das devanditas previsións e contribúan incluso a melloralas.
II
Nun escenario de incertezas en termos de saúde pública, corresponde aos poderes públicos impulsar aquelas medidas de carácter conxuntural, mais tamén as estruturais, que minimicen a eventual desconﬁanza do sector privado nunha situación de extrema variabilidade e que permitan que
o investimento se desenvolva nun marco de certeza que favoreza a implantación de novas iniciativas e o aﬁanzamento e extensión das xa existentes no tecido produtivo.
Toda crise supón unha oportunidade de mudar políticas públicas que ao longo dos anos teñen
manifestado unha inercia de resistencia ao cambio e que nalgúns casos teñen freado o crecemento.
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España leva varias décadas lexislando e planiﬁcando para tentar conseguir unha Administración
áxil que elimine disfuncións, solapamentos e duplicidades na relación coa cidadanía e co mundo
das empresas, camiño que tamén teñen percorrido o resto das administracións dos Estados que
conforman a Unión Europea.
Ao longo da historia recente das fórmulas para simpliﬁcar os procedementos administrativos,
téñense dado pasos importantes a nivel europeo, que comezaron no período máis recente co informe Mandelkern e a Comunicación da Comisión Europea do 16 de marzo do 2005 Lexislar mellor
para potenciar o crecemento e o emprego na Unión Europea [COM(2005) 97 ﬁnal], e foron seguidas
pola Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, polo Programa de acción para a redución das cargas administrativas na UE no ano 2007 e pola Estratexia Europa 2020.
No ámbito estatal, os tímidos inicios na modiﬁcación do procedemento administrativo común
mediante a Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, foron seguidos polas leis ditadas para traspor a Directiva
2006/123/CE, as denominadas «lei paraugas» (Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso
ás actividades de servizos e o seu exercicio) e «lei ómnibus» (Lei 25/2009, do 22 de decembro, de
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modiﬁcación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio), e logo pola Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, que instauraban a comunicación previa e a declaración responsable. Estes esforzos tiveron continuación
coa creación da Comisión de Reforma das Administracións Públicas (CORA) e co Programa Nacional
de Reformas, así como coa Lei 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalización
do comercio e de determinados servizos; a Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e á súa internacionalización; a Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de
mercado, e a Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público.
Malia estes esforzos, a implantación dunha iniciativa empresarial, que supón arriscar un investimento, continúa a ser obxecto dunha regulamentación que provoca que nos informes do Banco
Mundial relativos á facilidade para facer negocios e implantar empresas España se sitúe no posto
30º das economías mundiais e nos postos 97º na facilidade para a apertura dun negocio e 79º para
a obtención dun permiso de construción. Esta realidade tamén a pon de manifesto o empresariado
en España e en Galicia, que ten unha percepción de constantes atrancos ás iniciativas de crear unha
empresa.
Nos últimos anos, a Comunidade Autónoma de Galicia ten realizado esforzos que foron plasmados na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de
Galicia, na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais
en Galicia, e noutras normas de menor rango que axilizaron procesos para a posta en marcha de
proxectos, negocios e empresas.
O procedemento administrativo ten por ﬁnalidade maximizar o acerto das actuacións administrativas e garantir que se cumpran os criterios de legalidade e seguridade xurídica. Ademais, moitos
dos procedementos teñen por obxecto garantir a conservación e mellora de bens xurídicos protexidos polo ordenamento galego, como o valor cultural do patrimonio, o medio ambiente e os valores naturais do territorio, a saúde das persoas ou a calidade das augas, que constitúen límites que
non deben superarse.
O equilibrio entre o respecto ao procedemento, os valores que tenta protexer e a necesaria axilidade e simpliﬁcación para acadar a maior eﬁciencia de cara á cidadanía e ás empresas non sempre
é doado de obter.
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Esta lei pretende conseguir ese equilibrio evitando duplicidades e solapamentos nos procedementos que son concorrentes, diminuíndo os atrasos na emisión dos informes, sempre complexos,
que teñen por ﬁnalidade protexer un ben público, e axilizando os trámites precisos para o desenvolvemento dunha iniciativa empresarial que tenta crear riqueza e emprego.
Desde esta perspectiva, a norma é absolutamente respectuosa con todos os valores culturais,
paisaxísticos, naturais e ambientais, entre outros, que afectan o territorio, de xeito que non se eliminou ningún trámite de información pública, de audiencia ou de informe. A lei pretende dar certezas sobre os informes necesarios para o establecemento dun proxecto ou dunha empresa, sobre
os prazos e sobre os órganos intervenientes, mais non desregular os mecanismos de protección.
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A estrutura constitucional do Estado español fai preciso que a norma se limite a aqueles aspectos procedementais que son da exclusiva competencia da Comunidade Autónoma, sempre co respecto á lexislación estatal básica, polo que a regulación unicamente incide nos aspectos en que o
autogoberno galego é responsable.
A partir desta premisa, a lei pretende instaurar unha nova cultura administrativa, dirixida a simpliﬁcar e racionalizar os procedementos.
No mundo económico actual, complexo e globalizado, as iniciativas de emprendemento precisan, máis cada vez, do acompañamento público para se ver materializadas, porque a mentorización
se ten instalado no mundo económico, sobre todo nas iniciativas das xeracións máis novas, e a
norma non pode ser allea a esta realidade, senón que ten que darlle resposta deseñando un sistema de acompañamento ás novas iniciativas.
A vinculación dos novos instrumentos de recuperación europeos, Next Generation EU, non é allea
na redacción deste texto. Os novos mecanismos de recuperación e resiliencia suporán unha oportunidade de ﬁnanciamento dos proxectos aliñados coas estratexias da Unión e precisan unha execución compasada entre os proxectos e iniciativas e o ﬁnanciamento, que ten unha duración
temporal. A simpliﬁcación dos procedementos e a eliminación dos solapamentos cobra, pois, unha
especial importancia para realizar un exercicio responsable dos instrumentos de ﬁnanciamento
que permita recuperar unha correcta senda económica e na que terán o seu encaixe principal os
proxectos tractores.
III
Esta lei dítase no marco das competencias da Comunidade Autónoma establecidas nos apartados 3, 11, 13 e 18 do artigo 27, apartados 1 e 3 do artigo 28 e as alíneas 1, 2 e 7 do apartado 1 do
artigo 30 do Estatuto de autonomía de Galicia.
A lei estrutúrase en cinco títulos. No seu título I recolle unha serie de disposicións xerais que se
desenvolven ao redor do concepto das iniciativas empresariais, incluíndo neste concepto non só
os proxectos de investimento que se materialicen mediante a creación dunha nova empresa, senón
tamén as ampliacións, modiﬁcacións ou diversiﬁcacións das actividades xa existentes, así como a
adquisición das unidades produtivas que supoñan a continuación dunha actividade ou do establecemento que pechase ou que pecharía de non ter sido adquirido.
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Así, conﬁgúrase de modo amplo o obxecto desta lei, que non se limita unicamente á creación
de novas empresas, senón que tamén abarca todas as variacións sinaladas respecto de iniciativas
xa existentes.
Tamén se conﬁgura dentro deste título I unha determinación das distintas áreas de competencias da Administración pública galega que exercen funcións nos ámbitos regulados ao longo do articulado. Inclúe, ademais, unha deﬁnición das competencias implicadas dos concellos, que resultan
de especial relevancia, sobre todo para os efectos da súa posible adhesión ao Sistema de atención
ao investimento, ﬁnalidade que se reﬂicte ao longo do texto, sen prexuízo do respecto á autonomía
local.
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O título II da lei regula os sistemas de apoio administrativo á implantación de iniciativas empresariais, e divídese en tres capítulos. O capítulo I crea o Sistema de atención ao investimento, como
unha ﬁgura clave para dar resposta á demanda clásica, da cidadanía en xeral e dos colectivos vinculados á empresa en particular, sobre as diﬁcultades existentes para obter a información e a orientación que precisan para pór en marcha as súas iniciativas empresariais, a través dun servizo de
acompañamento e información que lles ofrece a posibilidade de realizar a través del a tramitación
administrativa autonómica e mesmo tamén a local, nos supostos de adhesión dos concellos a el.
Como medida de apoio á implantación das iniciativas empresariais destaca neste capítulo I a
referencia á creación dunha serie de catálogos, por sectores de actividade, aprobados polo Consello
da Xunta de Galicia, que recollerán todos os trámites administrativos exixibles para a implantación
das iniciativas empresariais, así como unha serie de formularios e modelos de solicitude e documentación asociados aos devanditos procedementos. Estas ﬁguras, que deberán ser actualizadas
permanentemente, supoñen unha gran simpliﬁcación de cara ás empresas e, en particular, ás persoas emprendedoras, que poderán consultar os trámites que lles serán exixidos pola Administración autonómica, o que supón facilitar a comprensión, a planiﬁcación e a tramitación da parte
administrativa.
Tamén se prevé que o Sistema de atención ao investimento permita acceder de forma electrónica a toda a información e documentación indicada, e consultar, unha vez iniciada a tramitación
para a implantación dunha iniciativa empresarial, a información relativa aos expedientes, de maneira que as persoas interesadas poidan comprobar en tempo real o estado de tramitación das
súas comunicacións e solicitudes, incluída a emisión dos informes que a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia solicitase a outras administracións ou ás diferentes consellarías que a
integran.
No capítulo II deste título regúlase a Oﬁcina Doing Business Galicia, unidade especializada no
acompañamento e tramitación dos proxectos industriais estratéxicos e das iniciativas empresariais
prioritarias, e establécense as súas funcións, que non se limitan á asistencia, senón tamén ao seu
impulso e seguimento.
O capítulo III regula un sistema de acompañamento individualizado, a través dunha rede de oﬁcinas de apoio á empresa, que contará coa colaboración das distintas consellarías, para dar resposta
e asesorar nos aspectos relativos á implantación de iniciativas empresariais.
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O título III regula a simpliﬁcación administrativa para a tramitación das iniciativas empresariais.
O capítulo I establece unha serie de medidas xerais de simpliﬁcación administrativa, de aplicación
a todos os procedementos. As liñas básicas deste capítulo céntranse en varios aspectos clave, de
simpliﬁcación e simultaneidade dos trámites autonómicos, que permitirán conseguir importantes
reducións de tempo de tramitación nos expedientes de implantación das iniciativas empresariais.
Establécese un principio xeral de xestión simultánea de todos os trámites que poidan realizarse
deste modo. Así, cando no procedemento de autorización ou declaración dunha iniciativa empresarial sexa preciso solicitar varios informes, o órgano competente para ditar a resolución ﬁnal solicitará a emisión, de modo simultáneo, de todos os informes que resulten preceptivos.
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A lei busca axilizar os procedementos administrativos que supoñen afeccións en función da súa
implantación no territorio, polo que establece que os informes sectoriais non poderán ter carácter
sucesivo, de xeito que todos os órganos que deben emitir informe estuden o proxecto no mesmo
período temporal. Así mesmo, como medida de axilización, prevese que cando un mesmo órgano
sectorial autonómico deba emitir informe para varios efectos, dentro do trámite ambiental, trámite
urbanístico e trámite da autorización substantiva, emitirá un único informe que abarque os distintos
aspectos sobre os cales deba pronunciarse, sempre e cando se analice a documentación exixida a
cada caso.
Así mesmo, e con relación aos informes que deban ser solicitados aos órganos da Administración
autonómica galega como consecuencia das afeccións sectoriais do proxecto, a lei aborda a problemática derivada do seu tempo de emisión e establece un prazo xeral de tres meses, agás que unha
norma legal estableza un prazo inferior. Mais a principal novidade da lei vén ao abordar os problemas derivados daqueles supostos en que se poida producir unha demora na súa emisión e ao establecer que terán a consideración de favorables á implantación da iniciativa, agás que nunha
norma legal de carácter básico estableza o contrario.
Finalmente, o devandito capítulo I establece outras dúas previsións fundamentais e básicas de
cara a conseguir a simpliﬁcación e a conseguinte redución dos prazos da tramitación administrativa,
que son, por una banda, a posibilidade de regulación regulamentaria da tramitación conxunta de
todos os procedementos administrativos autonómicos que poidan ser necesarios para a implantación dunha iniciativa, evitando así que os trámites se dupliquen, e, por outra banda, a posibilidade
de conservar os trámites administrativos autonómicos xerados nos sucesivos procedementos relativos a unha mesma iniciativa para o suposto de que os suxeitos promotores non optasen pola
devandita tramitación conxunta.
Resulta, así mesmo, de especial relevancia que esta conservación de trámites se manteña tamén
para os supostos en que a implantación da iniciativa empresarial requira dun título municipal habilitante.
Deste xeito, a través das previsións contidas neste capítulo, aplicables a todos os procedementos
nos que concorran este tipo de trámites, simpliﬁcarase a xestión e reducirase notablemente o
tempo de resposta da Administración autonómica.
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O capítulo II regula a racionalización dos procedementos de avaliación ambiental, mediante a
ﬁxación de prazos taxados antes non deﬁnidos na normativa e a simultaneidade sempre que sexa
posible na tramitación. A lei pretende neste capítulo clariﬁcar os distintos trámites necesarios para
a avaliación ambiental, simpliﬁcando e reducindo os prazos mediante a simultaneidade, dentro do
respecto á premisa fundamental de velar pola necesaria protección ambiental.
Finalmente, o capítulo III deste título establece un procedemento uniforme e simpliﬁcado para
as autorizacións administrativas para as instalacións eléctricas, un sector moi especíﬁco, cunhas
peculiaridades na súa tramitación derivadas das posibles afeccións dos proxectos, tendo en conta
as súas características e a súa implantación en franxas moi extensas do territorio, polo que resulta
oportuno a súa regulación e simpliﬁcación nun capítulo independente, e a signiﬁcación que a produción, a distribución e o transporte de enerxía representan para os restantes sectores produtivos.
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Neste capítulo é salientable o obxectivo que pretende acadar esta lei, consistente en vincular
dun modo efectivo a xeración eléctrica producida a partir de fontes renovables á industria do noso
país, contribuíndo á cohesión social e territorial de Galicia a través da mellora da competitividade
do noso tecido industrial; o que favorecerá a localización das empresas máis sensibles ao fenómeno
da deslocalización, como son aquelas que pertencen aos sectores que presentan «riscos de fuga
de carbono», como é a industria electrointensiva galega.
A transformación do noso modelo industrial abarca moitos campos, mais un deles, que resulta fundamental, é o enerxético, que, debidamente aliñado co resto, permitirá unha descarbonización da nosa
economía, unha renovación das estruturas produtivas e unha maior calidade dos empregos xerados.
O título IV, relativo ás medidas urbanísticas e ﬁnanceiras para a reactivación económica, comeza
a súa regulación coa introdución das medidas de simpliﬁcación do réxime de obtención da licenza
municipal para aqueles supostos en que é necesario este título habilitante. En concreto, facilítase
aos concellos a súa tramitación mediante un réxime xeral, o que permite unha maior axilidade na
emisión, que se realizará no prazo dun mes. Ademais, establécese un réxime especíﬁco para a obtención da licenza urbanística en determinados supostos que afectan de forma especial as iniciativas empresariais, cun prazo de concesión da licenza de quince días naturais, sempre que se
cumpran as circunstancias determinadas na disposición, o que permitirá axilizar a súa implantación.
Ademais, aborda outra das grandes problemáticas identiﬁcadas á hora de implantar as iniciativas
empresariais, a da diﬁcultade de obter o apoio económico necesario. Incorpóranse así unha serie
de mecanismos de ﬁnanciamento para as iniciativas empresariais promovidas polas start-ups, as
persoas emprendedoras e outras pequenas empresas, especialmente relevantes tendo en conta
as súas especiais diﬁcultades neste eido, así como os mecanismos especíﬁcos para os proxectos
industriais estratéxicos e as iniciativas empresariais prioritarias.
Finalmente, o capítulo V deste título establece unha serie de instrumentos de gobernanza para
a planiﬁcación, a xestión e o control dos recursos económicos ﬁnanciados polo Instrumento Europeo de Recuperación e dos derivados do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que
teñan por obxecto o ﬁnanciamento de iniciativas empresariais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
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Así, as funcións de planiﬁcación e coordinación neste ámbito corresponderán á Comisión Delegada da Xunta para os Fondos de Recuperación, que contará, como órgano de apoio técnico, coa
Comisión Técnica de Fondos de Recuperación, sen prexuízo da posibilidade de crear grupos de traballos técnicos sectoriais que elaboren recomendacións nos ámbitos precisos para a execución dos
plans e proxectos deﬁnidos neste capítulo.
Regúlanse, ﬁnalmente, mecanismos de participación coa sociedade e de colaboración coa Fegamp, e mecanismos de control da aplicación dos fondos. Ten unha especial relevancia a creación
do grupo de traballo coa Fegamp, tendo en conta a necesidade de simpliﬁcar trámites municipais
para a implantación de iniciativas empresariais.
A parte ﬁnal da lei incorpora unha serie de previsións coas que se abordan aspectos puntuais
de simpliﬁcación ou de apoio ás empresas e aos profesionais; así, prevese o aumento de procesos
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de acreditación de competencias profesionais ou medidas de fomento das iniciativas empresariais
no exterior.
As disposicións derradeiras establecen beneﬁcios ﬁscais para a implantación de iniciativas empresariais en zonas pouco poboadas; deﬁnen o solo empresarial e actualizan os conceptos de proxectos industriais estratéxicos e iniciativas empresariais prioritarias; aclaran os supostos de informe
de Patrimonio Cultural cando non existan elementos de protección e clariﬁcan o réxime de declaracións ambientais vencelladas ao comercio; introducen cambios na regulación eólica; modiﬁcan a
Lei de vivenda para dar cobertura a melloras de carácter social, e introducen previsións tamén en
materia de salóns recreativos de xogo como consecuencia das medidas sanitarias en canto ao máximo de ocupación.
IV
Esta lei axústase aos principios de boa regulación contidos no artigo 37.a) da Lei 14/2013, do 26
de decembro, de racionalización do sector público autonómico de Galicia. As medidas previstas
nela responden á satisfacción de necesidades de interese xeral coa debida proporcionalidade, eﬁcacia e eﬁciencia, e recóllense na norma os obxectivos perseguidos a través dela e a súa xustiﬁcación, tal como exixe o principio de transparencia.
TÍTULO I
Disposicións xerais
CAPÍTULO I
Obxecto, ámbito de aplicación e principios
Artigo 1. Obxecto
Esta lei ten por obxecto establecer as medidas necesarias para facilitar a reactivación da actividade económica logo da crise xerada polas consecuencias da pandemia da covid-19, no
marco das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, desde unha perspectiva de simplificación administrativa que favoreza a implantación e o funcionamento das iniciativas empresariais en Galicia, con plenas garantías da súa sustentabilidade económica, social e
ambiental, reducindo as barreiras normativas e administrativas e establecendo unha serie de
medidas que modernicen a Administración autonómica, para permitir unha xestión máis áxil e
eficiente.
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Artigo 2. Finalidade e obxectivos
1. As medidas previstas por esta lei teñen como ﬁnalidade a recuperación e a mellora dos niveis
de actividade económica e de emprego en Galicia previos á situación da pandemia da covid-19,
avanzando no impulso dos sectores produtivos para favorecer a xeración de valor engadido e a
culminación dos ciclos produtivos, así como a consolidación do emprego de calidade e a mellora
da calidade de vida da cidadanía de Galicia.
2. Con esta ﬁnalidade, perséguense os seguintes obxectivos:
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a) Coordinar a actuación dos órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia con competencias
relacionadas coa implantación das iniciativas empresariais, entre si e coas entidades locais galegas,
dentro do respecto á autonomía local.
b) Crear un sistema de apoio e acompañamento administrativo á implantación das iniciativas
empresariais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a previsión dos servizos
e instrumentos necesarios para tal ﬁn.
c) Simpliﬁcar os trámites administrativos necesarios para a implantación das iniciativas empresariais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, en particular mediante a racionalización
dos procedementos administrativos aplicables e a eliminación das cargas administrativas innecesarias ou accesorias vinculadas a eles.
d) Prever os incentivos ﬁscais e os instrumentos de ﬁnanciamento de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia para fomentar a implantación das iniciativas empresariais.
Artigo 3. Ámbito de aplicación
1. A presente lei será de aplicación ás iniciativas empresariais que se desenvolvan no territorio
da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Para os efectos desta lei, considérase iniciativa empresarial todo tipo de investimento que
teña como ﬁnalidade desenvolver unha actividade económica, mediante a implantación dun proxecto, a creación dunha nova empresa ou o establecemento ou a ampliación, a modiﬁcación ou a
diversiﬁcación dunha empresa ou dun establecemento existentes.
Tamén terá a consideración de iniciativa empresarial a adquisición por parte dunha persoa investidora non relacionada coa persoa vendedora das unidades produtivas ou dos activos pertencentes a un establecemento que pechase ou que pecharía de non ter sido adquirido, co ﬁn de que
continúe a actividade do establecemento ou se inicie unha nova.
3. Non obstante o anterior, as previsións sobre a racionalización dos procedementos de avaliación ambiental serán de aplicación a todos os plans, programas ou proxectos cuxa avaliación ambiental sexa de competencia autonómica.
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4. Sen prexuízo do sinalado no apartado anterior, as previsións do capítulo I do título III desta
lei serán tamén de aplicación á tramitación administrativa das actuacións de desenvolvemento de
solo empresarial ou residencial.
Artigo 4. Principios
1. As medidas previstas por esta lei interpretaranse e aplicaranse de acordo cos seguintes principios:
a) Liberdade de empresa e de establecemento e prestación de servizos, de acordo co establecido
na Constitución española, no dereito comunitario e na normativa estatal aplicable.
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b) Obxectividade, eﬁcacia, eﬁciencia, responsabilidade e coordinación das actuacións das administracións públicas de Galicia con competencias en materia de implantación das iniciativas empresariais e do seu ﬁnanciamento.
b bis) Planiﬁcación estratéxica e xestión por obxectivos, co establecemento de indicadores para
tal efecto.
c) Boa regulación, que inclúe a simpliﬁcación da normativa autonómica e municipal que afecte
a implantación das iniciativas empresariais e a eliminación das cargas administrativas innecesarias
ou accesorias vinculadas a ela.
d) Desenvolvemento sustentable, entendido como o equilibrio entre a protección do medio ambiente e do patrimonio natural e cultural e o desenvolvemento económico e social.
2. En cumprimento do principio de axilidade, as relacións entre as administracións públicas de
Galicia e os órganos, organismos públicos e entidades vinculados ou dependentes delas que deriven da aplicación desta lei serán realizadas por medios electrónicos.
CAPÍTULO II
Competencias administrativas
Artigo 5. O Consello da Xunta de Galicia
1. Corresponde ao Consello da Xunta de Galicia a superior dirección e coordinación das políticas do
sector público autonómico dirixidas á recuperación da actividade económica e do emprego en Galicia.
2. En particular, o Consello da Xunta de Galicia aprobará os catálogos previstos no capítulo I do
título II desta lei e as súas actualizacións e formulará as declaracións de proxectos industriais estratéxicos e de iniciativas empresariais prioritarias, nos termos e cos efectos establecidos na normativa reguladora de tales proxectos e iniciativas.
Artigo 6. A consellaría con competencias en materia de economía e empresa
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1. Corresponde á consellaría con competencias en materia de economía e empresa, baixo a
superior dirección e coordinación do Consello da Xunta de Galicia, deseñar e executar as políticas
de recuperación da actividade económica en Galicia, en particular mediante a facilitación da implantación das iniciativas empresariais no territorio da Comunidade Autónoma, sen prexuízo das
competencias atribuídas ás demais consellarías da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia nas materias con incidencia no eido económico, do emprego ou do medio rural.
2. Para os efectos previstos no número anterior, a consellaría con competencias en materia de
economía e empresa:
a) Asumirá as funcións de apoio e acompañamento administrativo á implantación das iniciativas
empresariais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante os servizos e instrumentos previstos no título II.
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b) Elevará ao Consello da Xunta de Galicia as propostas motivadas de declaración de proxectos
industriais estratéxicos e iniciativas empresariais prioritarias, cando proceda segundo o previsto
na normativa reguladora de tales proxectos e iniciativas.
c) Establecerá os instrumentos de coinvestimento público-privado que favorezan o ﬁnanciamento das iniciativas empresariais levadas a cabo por start-ups, persoas emprendedoras e outras
pequenas empresas, de acordo co previsto no título IV.
d) Impulsará, en coordinación coa consellaría con competencias en materia de avaliación e reforma administrativa, as medidas para que o marco regulatorio aplicable á implantación das iniciativas empresariais se axuste ao principio de boa regulación.
Artigo 7. A consellaría con competencias en materia de avaliación e reforma administrativa
Corresponde á consellaría con competencias en materia de avaliación e reforma administrativa
a asistencia e colaboración coa consellaría con competencias en materia de economía e empresa
nas tarefas de planiﬁcación dos procesos de revisión periódica do marco regulatorio aplicable á
implantación das iniciativas empresariais e, en xeral, á actividade económica, co ﬁn de facer efectivo
o principio de boa regulación.
Artigo 8. Outras consellarías da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
As consellarías da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia distintas das previstas nos artigos 6 e 7, cada unha no seu propio ámbito de competencias, colaborarán na consecución dos obxectivos desta lei, en particular proporcionando á consellaría con competencias en
materia de economía e empresa a información e a documentación que precise para o exercicio das
funcións que lle atribúe a letra a) do número 2 do artigo 6.
Artigo 9. Os concellos
Corresponde aos concellos galegos, no seu ámbito de competencias propio, contribuír á recuperación da actividade económica e do emprego, entre outras, mediante as seguintes medidas e
actuacións no marco do previsto nesta lei:
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a) Participar no apoio e no acompañamento administrativo á implantación das iniciativas empresariais no seu territorio, de ser o caso mediante a adhesión voluntaria aos servizos e instrumentos previstos no título II.
b) Revisar o marco regulatorio da súa competencia para facer efectivo o principio de boa regulación.
c) Planiﬁcar a oferta de solo empresarial, no exercicio das súas competencias de ordenación urbanística, de modo que se facilite a implantación das iniciativas empresariais no termo municipal.
d) Prever os incentivos ﬁscais e os instrumentos de estímulo da súa competencia que favorezan
a implantación das iniciativas empresariais no termo municipal.
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TÍTULO II
Apoio administrativo á implantación das iniciativas empresariais
CAPÍTULO I
Sistema de atención ao investimento
Artigo10. Creación do Sistema de atención ao investimento
1. Créase o Sistema de atención ao investimento como o sistema de información que ten por ﬁnalidade servir de soporte ás empresas e, en particular, ás persoas emprendedoras, no proceso
de posta en marcha das súas iniciativas empresariais, así como facilitar a súa implantación.
2. O Sistema de atención ao investimento incluirá, entre outros aspectos, a información sobre
os posibles apoios en forma de incentivos e de ﬁnanciamento empresarial e sobre tramitación de
documentación e acompañamento.
3. O Sistema de atención ao investimento permitirá o acceso á sede electrónica da Xunta de Galicia para a realización de todos os trámites administrativos necesarios para a posta en marcha da
iniciativa empresarial que sexan de competencia da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia e consten
nos catálogos aprobados consonte o artigo 14. Tamén se incorporarán a el os trámites da competencia dos concellos que se adhiran ao Sistema.
Artigo 11. Dependencia e xestión do Sistema de atención ao investimento
O Sistema de atención ao investimento dependerá da Oﬁcina Doing Business Galicia, regulada
no capítulo II deste título. A súa xestión poderá ser encomendada ás entidades instrumentais do
sector público autonómico dependentes da consellaría con competencias en materia de economía
e empresa.
Artigo 12. Adhesión de concellos ao Sistema de atención ao investimento
1. Poderán incorporarse ao Sistema de atención ao investimento aqueles concellos coa condición de «concellos emprendedores» mediante a súa adhesión ao protocolo xeral asinado entre a
Xunta de Galicia e a Fegamp, ou os instrumentos que o substitúan, que xa teñan adquirida tal condición no momento de entrada en vigor desta lei ou que a adquiran con posterioridade.
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2. A adhesión ao Sistema de atención ao investimento terá os seguintes efectos:
a) Suporá a incorporación de todos os trámites, incluídos os de carácter urbanístico de competencia do respectivo concello, nos formularios e modelos normalizados, elaborados para o efecto
pola consellaría con competencias en materia de economía e empresa, co obxectivo de axilizar a
implantación das novas iniciativas empresariais.
b) Os suxeitos promotores poderán presentar a través del a documentación dirixida ao concello
e recibir as notiﬁcacións procedentes da administración municipal.
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c) Suporá a asunción por parte dos concellos dos mesmos compromisos sinalados no artigo 14
para a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
d) Así mesmo, suporá a asunción do compromiso por parte do respectivo concello da recomendación de establecer boniﬁcacións no imposto sobre construcións, instalacións e obras, así como
na taxa pola expedición da licenza urbanística de obra ou pola realización das actividades administrativas de control nos supostos en que a exixencia de licenza fose substituída pola presentación
de comunicación, cando sexan exixibles, para os supostos derivados dunha iniciativa empresarial,
respectando en todo caso o disposto no Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, de refundición da Lei de facendas locais, especialmente o seu artigo 103.
Artigo 13. Áreas de información
1. O Sistema de atención ao investimento incluirá información xeral nas seguintes áreas:
a) O procedemento administrativo substantivo, ambiental e urbanístico necesario para a implantación das instalacións que requira a posta en funcionamento das iniciativas empresariais.
b) A tramitación administrativa necesaria para a constitución das empresas.
c) As axudas e os incentivos aplicables para a creación de empresas, así como todos aqueles
dos que poidan beneﬁciarse as persoas promotoras das iniciativas empresariais.
d) Outros temas de interese para as empresas, como o ﬁnanciamento, incluído o europeo, a ﬁscalidade, a internacionalización, a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e de innovación e
a cooperación empresarial.
2. Así mesmo, o Sistema permitirá realizar as seguintes accións:
a) Presentar de forma electrónica, mediante o acceso ao rexistro electrónico xeral, as solicitudes,
a documentación e as comunicacións dirixidas á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e aos concellos adheridos.
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b) Acceder á información relativa aos expedientes, de forma que as persoas interesadas poidan
comprobar en tempo real o estado de tramitación das súas comunicacións e solicitudes, incluída a
emisión dos informes que a Administración xeral da Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia solicitasen a outras administracións ou ás diferentes consellarías que a integran.
c) Consultar o prazo máximo de emisión dos informes e o sentido do silencio administrativo
previstos na correspondente norma reguladora.
d) Consultar as boniﬁcacións das taxas e dos impostos municipais que os concellos adheridos
apliquen á implantación das iniciativas empresariais no seu ámbito territorial.
d) Acceder aos modelos de proposta para a mellora da regulación económica e de comunicación
de obstáculos e barreiras á competitividade económica que aprobe a Administración autonómica.
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3. No momento en que a Administración xeral do Estado faga efectiva a previsión contida na disposición adicional segunda da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e ao seu exercicio, relativa aos trámites que se realicen ante a Axencia Estatal de Administración
Tributaria e a Tesourería Xeral da Seguridade Social, poderá incluírse no Sistema de atención ao investimento a información relativa á devandita tramitación mediante a subscrición do oportuno convenio.
Artigo 14. Recursos dispoñibles
1. A través do Sistema de atención ao investimento poderase acceder de forma gratuíta aos seguintes recursos:
a) Aos catálogos en que se recollan de forma clara e por orde cronolóxica todos os trámites administrativos exixibles e as actuacións necesarias para a implantación das iniciativas empresariais, incluídos os de competencia municipal dos concellos adheridos ao Sistema de atención ao investimento.
b) A todos os formularios e modelos de solicitude de autorización, de comunicación e de declaración responsable asociados a calquera dos procedementos administrativos de implantación das
iniciativas empresariais da competencia da Administración xeral da Comunidade Autónoma e das
entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia, nos que se indicará a relación
da documentación que debe achegar a persoa interesada.
2. Tanto os catálogos como os distintos formularios e modelos mencionados no número anterior
deberán ﬁgurar permanentemente actualizados.
3. Os catálogos serán elaborados pola Oﬁcina Doing Business Galicia coa colaboración das diferentes consellarías con competencias por razón da materia. Na súa elaboración priorizaranse aqueles sectores de actividade que presenten un maior dinamismo na implantación ou cuxa demanda
precise ser acelerada por razóns estratéxicas.
Poderase concertar a elaboración dos contidos dos catálogos cos colexios profesionais, cámaras
de comercio, organizacións empresariais e outras entidades representativas dos sectores afectados.
4. Os catálogos e as súas actualizacións serán aprobados polo Consello da Xunta de Galicia.
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5. A aprobación dos catálogos deberá incluír un trámite de audiencia, por un prazo de quince
días hábiles, ás distintas consellarías da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
6. No procedemento de elaboración de disposicións normativas autonómicas que incorporen
novos trámites para a implantación de iniciativas empresariais deberá xustiﬁcarse a súa necesidade
de acordo co principio de boa regulación previsto nesta lei. Unha vez aprobada a norma que regule
o novo trámite, deberá procederse á actualización do catálogo ou catálogos correspondentes.
Artigo 15. Avaliación externa
Coa periodicidade que se determine regulamentariamente, realizaranse as avaliacións externas
e independentes do funcionamento do Sistema de atención ao investimento. Os informes elabo-
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rados polas entidades avaliadoras estarán dispoñibles como parte da información que ofreza o Sistema.
CAPÍTULO II
Oﬁcina Doing Business Galicia
Artigo 16. Fins e obxectivos da Oﬁcina Doing Business Galicia
A Oﬁcina Doing Business Galicia é o órgano responsable da xestión dos instrumentos previstos
nesta lei para facilitar a implantación das iniciativas empresariais, especializada no acompañamento
e tramitación dos proxectos industriais estratéxicos e das iniciativas empresariais prioritarias, así
como a coordinación do asesoramento ás persoas empresarias para a posta en marcha e acompañamento das iniciativas empresariais.
A Oﬁcina depende da Secretaría Xeral Técnica da consellaría con competencias en materia de
economía e empresa, na súa condición de autoridade designada pola Comunidade Autónoma como
punto de contacto para a unidade de mercado.
Artigo 17. Funcións
1. Corresponden á Oﬁcina Doing Business Galicia as seguintes funcións:
a) Xestionar o Sistema de atención ao investimento e elaborar os catálogos.
b) Dirixir a Unidade de Apoio das Iniciativas Empresariais.
c) Acompañar e dar soporte aos suxeitos promotores das iniciativas susceptibles de ser cualiﬁcadas
como proxectos industriais estratéxicos ou iniciativas empresariais prioritarias, analizando as solicitudes
telemáticas recibidas ou as consultas realizadas por vía telefónica ou presencial. En particular, a Oﬁcina
deberá orientar as persoas interesadas sobre os títulos habilitantes necesarios para levar a cabo un
proxecto ou a súa modiﬁcación, a tramitación pertinente e a posible obtención de axudas públicas.
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d) Analizar se unha iniciativa é susceptible de ser cualiﬁcada como proxecto industrial estratéxico
ou iniciativa empresarial prioritaria, así como propor a devandita cualiﬁcación á persoa titular da
consellaría con competencias en materia de economía e empresa.
e) Impulsar a tramitación dos proxectos industriais estratéxicos e das iniciativas empresariais
prioritarias mediante a consulta a outros órganos ou entidades, da mesma ou doutra administración, así como a través da proposta ou requirimento de actuación ou de realización de trámites aos
correspondentes departamentos do sector público autonómico de Galicia.
f) Elaborar o plan de seguimento de execución de proxectos industriais estratéxicos e iniciativas
empresariais prioritarias e efectuar os controis pertinentes.
g) Analizar, por petición da persoa interesada ou por iniciativa propia, as actividades económicas
en curso que sexan estratéxicas para a Comunidade Autónoma de Galicia e estean en situación de
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risco de continuidade, elevando un informe de valoración da situación e das alternativas á persoa
titular da consellaría con competencias en materia de economía e empresa e realizando o seguimento destas actividades, con atención especial ás actuacións administrativas propostas.
h) Elaborar un informe anual de actividade en relación coa avaliación e tramitación dos proxectos
estratéxicos e das iniciativas empresariais prioritarias, que será publicado na páxina web da consellaría competente en economía e empresa.
i) Realizar outras actuacións que permitan impulsar, aprobar e manter proxectos estratéxicos
para a Comunidade Autónoma de Galicia.
j) Coordinar a rede de oﬁcinas de apoio á empresa para as restantes iniciativas empresariais
previstas nesta lei.
2. En relación coa unidade de mercado, a Oﬁcina Doing Business Galicia levará a cabo a análise
e tramitación en relación coas propostas relativas á unidade de mercado, dando soporte á Secretaría Xeral Técnica da que depende.
Artigo 18. Dirección e dotación de medios
1. Á fronte do funcionamento operativo da Oﬁcina Doing Business Galicia estará un órgano con
nivel de subdirección xeral, ou equivalente, para impulsar as funcións relativas aos proxectos industriais estratéxicos e ás iniciativas empresariais prioritarias.
2. A Oﬁcina Doing Business Galicia deberá dotarse dos medios persoais suﬁcientes e especializados na tramitación dos proxectos industriais estratéxicos e das iniciativas empresariais prioritarias, no apoio ás iniciativas empresariais con carácter xeral, na obtención dos fondos europeos e
na atención ao investimento estranxeiro.
CAPÍTULO III
Sistema de acompañamento individualizado
Artigo 19. Rede de oﬁcinas de apoio á empresa
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1. A función de acompañamento ás persoas empresarias para a posta en marcha das iniciativas
empresariais desenvolverase a través das oﬁcinas de apoio á empresa. Cando as persoas empresarias teñan a condición de persoas emprendedoras, o acompañamento individualizado poderá
ser prestado pola Unidade Galicia Emprende co alcance previsto no artigo 8 da Lei 9/2013, do 19
de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
2. A rede de oﬁcinas de apoio á empresa poderá ser obxecto de modiﬁcación por parte da consellaría con competencias en materia de economía e empresa en función das necesidades que se
detecten e ﬁgurará permanentemente actualizada no Sistema de atención ao investimento.
Así mesmo, a función de acompañamento individualizado poderá exercerse a través doutros
servizos territoriais da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entida-
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des instrumentais do sector público autonómico que se determinen por razón da súa especialidade material e, en concreto, a través das oficinas agrarias comarcais, no seu respectivo ámbito de actuación, sen prexuízo das funcións de información e acompañamento para o
emprendemento en economía social que corresponden ás entidades que forman parte da Rede
Eusumo, segundo o disposto no Decreto 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea a Rede
Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu funcionamento.
3. Mediante a subscrición do correspondente convenio poderá estenderse a condición de oﬁcinas de apoio, coas funcións de acompañamento descritas no número 1, ás cámaras de comercio,
aos colexios profesionais e ás asociacións empresariais sen ánimo de lucro.
Artigo 20. Unidade de Apoio das Iniciativas Empresariais
1. A consellaría con competencias en materia de economía e empresa creará, dentro da Oﬁcina
Doing Business Galicia, unha Unidade de Apoio das Iniciativas Empresariais, que asumirá, entre outras funcións, o apoio no acompañamento individualizado ás persoas empresarias, así como a colaboración nas tarefas de redacción, revisión e actualización dos catálogos do Sistema de atención
ao investimento.
2. Da Unidade de Apoio das Iniciativas Empresariais, e para os efectos do exercicio das funcións
indicadas no número anterior, dependerá funcionalmente o persoal empregado público que para
tal ﬁn designen as consellarías da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as
súas entidades con funcións vinculadas á actividade empresarial, sen prexuízo da súa dependencia
orgánica da consellaría de orixe.
Artigo 21. Colaboración das distintas consellarías
1. Nas consellarías ou nas entidades con funcións vinculadas á actividade empresarial designaranse as persoas que dependerán funcionalmente da Unidade de Apoio das Iniciativas Empresariais
de acordo co expresado no artigo 20 e que tamén asumirán as funcións de contacto para colaborar
coa rede de oﬁcinas de apoio á empresa nos aspectos máis concretos do ámbito de competencias
de cada unha delas.
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2. Esta colaboración interna articularase entre a rede de oﬁcinas de apoio á empresa e as persoas que conforman a unidade, de tal modo que as primeiras se encargarán de coordinar a información necesaria das distintas consellarías e de trasladala de modo uniﬁcado e directo á persoa
solicitante.
Artigo 22. Acompañamento individual na xestión dos proxectos
1. Co obxecto de lograr un impulso efectivo das iniciativas empresariais que poidan optar á declaración de proxectos industriais estratéxicos ou iniciativas empresariais prioritarias, a consellaría
con competencias en materia de economía e empresa poderá designar ou contratar xestores de
proxecto para prestarlle ao suxeito promotor asistencia na tramitación administrativa e acompañamento e orientación no cumprimento dos distintos trámites.
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2. Os labores de asistencia, acompañamento e orientación previstos neste artigo poderán realizarse mediante a formalización dos oportunos convenios de colaboración ou dos contratos con
entidades alleas á Administración.
TÍTULO III
Simpliﬁcación e racionalización de trámites e procedementos administrativos
CAPÍTULO I
Simpliﬁcación da tramitación administrativa autonómica
Sección 1ª. Simpliﬁcación da tramitación dos informes sectoriais necesarios para a implantación das
iniciativas empresariais
Artigo 23. Informes sectoriais emitidos polos órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma
e polas entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia
1. Con carácter xeral, a implantación dunha iniciativa empresarial poderá exixir, en función das
afeccións que deriven da súa implantación física no territorio, cando así o estableza a normativa
sectorial vixente, a emisión con carácter preceptivo dun ou varios dos seguintes informes:
a) O informe do órgano competente en materia de urbanismo.
b) O informe do órgano competente en materia de conservación do patrimonio natural, nos supostos de afección a este.
c) O informe do órgano competente en materia de patrimonio cultural, nos supostos de afección
a bens integrantes deste e, en particular, no caso de afección aos bens declarados de interese cultural ou catalogados, aos seus contornos de protección e, nos supostos preceptivos, á súa zona de
amortecemento, ou aos territorios delimitados dos Camiños de Santiago.
d) O informe do órgano competente en materia de planiﬁcación hidrolóxica e de dominio público
hidráulico, nos supostos de existencia e afección a algún recurso hidrolóxico ou ao dominio público
hidráulico, incluídas as verteduras.
e) O informe do órgano competente en materia de paisaxe, nos supostos de posible afección á
paisaxe.
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f) O informe do órgano competente en materia de saúde pública, nos supostos dunha posible
afección signiﬁcativa ás condicións de saúde da cidadanía.
g) O informe dos órganos competentes en materia de prevención e xestión de riscos derivados
de accidentes graves ou catástrofes, nos supostos dunha posible afección á seguridade da cidadanía, incluídos os derivados de contaminación mariña.
h) O informe do órgano competente en materia de turismo, cando a implantación da iniciativa
empresarial poida afectar de modo signiﬁcativo o valor turístico do territorio afectado.
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i) O informe do órgano competente en materia de infraestruturas ou obras públicas, cando a
implantación da iniciativa empresarial afecte as infraestruturas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.
j) O informe do órgano competente en materia de montes, no suposto de afección aos montes
catalogados de utilidade pública e terreos forestais incluídos na normativa sectorial reguladora.
k) O informe do órgano competente en materia de pesca, acuicultura e marisqueo, cando a implantación da iniciativa empresarial afecte estes recursos.
l) O informe do órgano competente en materia de protección e defensa contra os incendios forestais, cando o proxecto poida ter incidencia neste eido
m) O informe do órgano competente en materia de desenvolvemento rural, cando o proxecto
poida ter incidencia nos instrumentos de planiﬁcación, mobilización e recuperación de terras agroforestais.
n) Aqueloutros informes que, en función das características da iniciativa, resulten preceptivos
en virtude da normativa aplicable.
2. Os informes dos órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma e das entidades
instrumentais do sector público autonómico de Galicia con competencia sectorial na protección e
defensa do territorio, e dos intereses, bens e elementos conﬁguradores deste que deban ser protexidos, así como os que teñan por ﬁnalidade velar pola saúde e protección das persoas, teñen carácter preceptivo e vinculante, cando así o estableza a normativa sectorial aplicable, en calquera
procedemento que poida afectar a implantación das iniciativas empresariais no territorio.
Artigo 24. Prazo de emisión e efectos da falta de emisión en prazo
1. Os informes sinalados no artigo anterior terán un prazo de emisión de tres meses, agás que
unha disposición legal determine un prazo inferior.
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Transcorrido o devandito prazo sen que fosen emitidos ou sen resolución expresa, terán a consideración de favorables á implantación da iniciativa empresarial, salvo nos supostos en que a normativa estatal que resulte de aplicación determine outra solución.
2. Cando o órgano sectorial que deba emitir o informe aprecie diﬁcultades para cumprir o prazo
establecido, poderá realizar un encargo para a realización dun estudo a medios propios ou a entidades sen ánimo de lucro con capacidade para pronunciarse na materia respectiva, ou, na falta
dos anteriores e motivadamente, a outras persoas expertas na materia. O estudo realizado poderá
ser tido en conta para a elaboración do informe do órgano sectorial. A entidade ou contratista que
o elaboren serán responsables da calidade técnica dos traballos que desenvolvan e das prestacións
e servizos realizados, así como das consecuencias que se deduzan para a Administración ou para
terceiras persoas das omisións, erros, métodos inadecuados ou conclusións incorrectas na elaboración do estudo, de acordo, en particular, co establecido pola normativa contractual aplicable, no
caso de acudirse, para a realización do estudo, a un contrato.
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Artigo 25. Medidas de axilización procedemental
1. Cando no procedemento de autorización ou declaración dunha iniciativa empresarial sexa
preciso solicitar varios informes, o órgano competente para ditar a resolución ﬁnal solicitará a emisión de todos os informes que resulten preceptivos de modo simultáneo.
No caso en que un mesmo órgano sectorial autonómico deba emitir informe para varios efectos,
dentro do trámite ambiental, o trámite urbanístico e o trámite da autorización substantiva, emitirá
un único informe que abarque os distintos aspectos sobre que deba pronunciarse, salvo nos supostos en que existan modiﬁcacións substanciais na documentación achegada que se exixa para
cada ámbito.
2. Os informes que deban emitirse non terán carácter sucesivo, de tal forma que a emisión dun
informe non estará condicionada pola expedición previa do informe doutro órgano sectorial. O
órgano informante pronunciarase exclusivamente respecto do ámbito sectorial en que resulta
competente.
3. Naqueles supostos en que o órgano sectorial consultado requira para o seu pronunciamento
someter o plan ou o proxecto en que se materializa a iniciativa empresarial á consideración dos
seus órganos asesores ou consultivos, o órgano sectorial deberá garantir a axilidade destas consultas, de xeito que poida emitir o seu informe no prazo establecido no artigo anterior.
Artigo 26. Informes sectoriais emitidos polos órganos da Administración do Estado
Cando nun procedemento de autorización de competencia da Administración xeral da Comunidade Autónoma e das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia sexa preceptiva a emisión do informe dun órgano da Administración do Estado, o órgano substantivo
autonómico que deba ditar a resolución ﬁnal solicitará directamente do centro directivo, organismo
ou entidade estatal a emisión do correspondente informe.
Transcorrido o prazo máximo de emisión sen pronunciamento expreso do informante, o órgano
substantivo porá en coñecemento da Delegación do Goberno en Galicia esta circunstancia e os
efectos económicos derivados da ausencia ou demora na emisión do informe, e informará desta
circunstancia ao suxeito promotor.
Sección 2ª. Tramitación conxunta e conservación dos trámites
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Artigo 27. Tramitación conxunta dos distintos procedementos relativos a unha mesma iniciativa empresarial
1. A Administración autonómica, no exercicio das súas competencias, promoverá o establecemento de procedementos para garantir que os actos de control que afecten a implantación de iniciativas empresariais se integren nun procedemento único e ante unha única instancia. Para tal
efecto, regularase o procedemento e determinarase o órgano autonómico competente ante o cal
se realizarán os trámites e que, de ser o caso, o resolverá. Estes procedementos coordinarán todos
os trámites administrativos necesarios para a implantación das ditas iniciativas empresariais con
base nun proxecto único.
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Estes procedementos basearanse nos principios de liberdade de establecemento, voluntariedade para a persoa interesada, portelo único, respecto ás competencias das administracións intervenientes, cooperación interadministrativa, proporcionalidade das actuacións e simplicidade de
cargas administrativas.
2. No caso de que o suxeito promotor da iniciativa empresarial optar pola tramitación conxunta
prevista neste artigo deberá presentar, de acordo co que dispoña a normativa reguladora do procedemento:
a) A documentación que acredite o cumprimento dos requisitos establecidos na normativa reguladora dos actos de control integrados no procedemento.
b) De resultar preciso, o documento ambiental necesario para a avaliación ambiental do proxecto, segundo o establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ou norma
básica estatal que a substitúa.
c) De ser o caso, a documentación necesaria para a aprobación do proxecto sectorial.
d) A relación dos bens e dereitos afectados, no caso de solicitarse a declaración de utilidade pública da instalación.
3. O órgano responsable da tramitación, no caso de ser necesaria, someterá a información pública, de forma simultánea, o proxecto de execución, o estudo de impacto ambiental no caso de
avaliación ambiental ordinaria e o proxecto sectorial, mediante a súa publicación no Diario Oﬁcial
de Galicia e, de ser o caso, no Portal de transparencia e goberno aberto.
Caso de se solicitar a declaración de utilidade pública, realizarase de forma simultánea o trámite
de información pública mediante a publicación nun dos xornais de maior circulación de cada unha
das provincias afectadas.
4. O órgano responsable da tramitación realizará de modo simultáneo a petición de todos os informes ás administracións e aos órganos sectoriais afectados, tanto os exixidos pola norma reguladora
da autorización sectorial como os exixidos para os efectos da tramitación ambiental e urbanística.
5. Exceptúanse da aplicación do disposto neste artigo os proxectos de instalación enerxética,
que se rexerán polo establecido no capítulo III.
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Artigo 28. Incorporación de informes
1. Nos supostos en que os suxeitos promotores non optaren pola tramitación conxunta prevista
no artigo anterior, os pronunciamentos contidos nos informes sectoriais emitidos pola Administración xeral da Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico
de Galicia manteranse, e estes informes incorporaranse aos sucesivos trámites de competencia
autonómica, sempre que se manteñan as circunstancias que motivaron tales pronunciamentos,
polo que non será necesario emitilos novamente, sempre que o órgano sectorial comprobe esta
circunstancia e así llo indique ao órgano solicitante.
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2. Naqueles supostos en que a implantación dunha iniciativa empresarial requira un título habilitante de competencia municipal vinculado á obtención previa dun pronunciamento sectorial
de competencia da Administración xeral da Comunidade Autónoma e das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia, os pronunciamentos contidos nos informes sectoriais recadados no procedemento de autorización administrativa autonómica previa manteranse,
e estes informes incorporaranse ao procedemento, polo que non será necesario emitilos novamente, sempre que o órgano sectorial comprobe esta circunstancia e así llo indique ao órgano
solicitante.
CAPÍTULO II
Racionalización dos procedementos de avaliación ambiental
Sección 1ª. Disposicións xerais
Artigo 29. Uso de medios electrónicos
1. As persoas físicas que actúen como suxeitos promotores de plans, programas ou proxectos sometidos a avaliación ambiental están obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos cos
órganos administrativos que interveñen nos devanditos procedementos e a presentar por medios
electrónicos todos os documentos relativos a eles, ao entenderse que a elaboración dun plan, programa ou proxecto que deba someterse a avaliación ambiental presupón unha capacidade económica, técnica ou dedicación profesional que acredita o acceso e a dispoñibilidade dos medios técnicos
necesarios.
2. Toda a información que se poña á disposición das persoas interesadas ou do público en xeral
nos procedementos de avaliación ambiental será accesible en formato electrónico.
3. En todos os procedementos de avaliación ambiental, as persoas que teñan a condición de interesadas poderán facer efectivo o seu dereito a coñecer en calquera momento o estado de tramitación a través dun sistema informático de xestión do procedemento.
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Artigo 30. Cualiﬁcación técnica do órgano ambiental
1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, consonte o establecido no artigo 9.5 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, garantirá que o seu órgano
ambiental dispoña de coñecementos para examinar os estudos e documentos ambientais estratéxicos e os estudos e documentos de impacto ambiental, sen prexuízo da posibilidade de solicitar informes a organismos científicos, académicos ou outros que posúan os coñecementos
precisos en calquera dos procedementos de avaliación ambiental, nos casos en que o estime necesario.
2. Por orde da persoa titular da consellaría con competencias en materia de medio ambiente,
crearase un banco de persoas expertas, que terá carácter público, no que ﬁgurarán os organismos
e persoas aos que o órgano ambiental poderá solicitar os informes de carácter cientíﬁco ou técnico
nos procedementos de avaliación ambiental.
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Artigo 31. Relación entre a avaliación ambiental estratéxica e a avaliación de impacto ambiental
1. A avaliación ambiental estratéxica dun plan ou programa, consonte o establecido no artigo
13.1 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, non exclúe a avaliación de impacto ambiental dos proxectos
que del deriven. A avaliación destes últimos terá en conta a avaliación ambiental estratéxica do
plan ou programa de que deriven e analizará unicamente os aspectos propios do proxecto que non
fosen considerados naquela, sempre que a declaración ambiental estratéxica ou, de ser o caso, o
informe ambiental estratéxico estea vixente.
2. O órgano ambiental, conforme o artigo 13 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, poderá acordar motivadamente, na procura do principio de eficacia, a incorporación de trámites e de actos
administrativos do procedemento de avaliación ambiental estratéxico noutros procedementos
de avaliación ambiental, sempre e cando non transcorrese o prazo establecido no plan ou programa e non se producisen alteracións das circunstancias tidas en conta na avaliación ambiental
estratéxica.
3. A tramitación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica dun plan ou programa e
dos procedementos de avaliación de impacto ambiental dos proxectos que del deriven poderá levarse a cabo simultaneamente, mais o primeiro deberá resolverse en todo caso antes dos segundos
para ser tido en conta na resolución destes últimos.
En particular, na implantación de iniciativas ou proxectos empresariais, cando así o solicitase o
suxeito promotor, tramitaranse conxuntamente os procedementos de avaliación ambiental estratéxica do plan, programa ou instrumento de planeamento urbanístico que eventualmente sexa preciso e de avaliación de impacto ambiental do proxecto de urbanización que o execute e, de ser o
caso, do proxecto construtivo da instalación que acolla a actividade. Os informes sectoriais que se
soliciten pronunciaranse sobre todos os aspectos, tanto da avaliación ambiental estratéxica como
da avaliación de impacto ambiental.
Artigo 32. Trámites de información pública e de consultas ás administracións públicas afectadas e ás
persoas interesadas
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1. O órgano substantivo garantirá que os trámites de información pública e de consultas ás administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas do procedemento de avaliación ambiental se realicen de modo simultáneo aos trámites análogos que, de ser o caso, deban practicarse no
procedemento substantivo de adopción, aprobación ou autorización do plan, programa ou proxecto.
2. O trámite de información pública anunciarase no Diario Oﬁcial de Galicia e no portal de Internet
do órgano substantivo. Os anuncios enviaranse dentro dos dez días seguintes á recepción da documentación completa no rexistro do órgano substantivo, salvo que a normativa do procedemento
substantivo de adopción, aprobación ou autorización do plan, programa ou proxecto estableza
outra cousa.
Dentro do mesmo prazo de dez días hábiles efectuaranse as consultas ás administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas.
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Nas consultas ás administracións públicas afectadas en que se lles solicite informe indicarase
expresamente a posibilidade de requirir, dentro do prazo para emitir aquel, a emenda da documentación presentada polo suxeito promotor.
3. A remisión ao suxeito promotor dos informes e das alegacións recibidas nos trámites de información pública e consultas realizarase dentro dos dez días hábiles seguintes á ﬁnalización destes.
4. Unha vez realizadas as consultas ás administracións públicas e ás persoas interesadas previstas nos artigos 22, 30, 37 e 46 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, e de conformidade co previsto
na devandita lei, aquelas só poderán ser consultadas de novo nos seguintes supostos:
a) Nos casos de incorporación no plan, programa ou proxecto, ou no estudo ambiental estratéxico ou estudo de impacto ambiental, de modiﬁcacións que supoñan efectos ambientais signiﬁcativos distintos dos previstos orixinalmente.
b) Cando o órgano ambiental, no trámite de análise técnica do expediente, considere que as
consultas non se ﬁxeron de acordo co establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro.
Sen prexuízo do disposto nas dúas letras anteriores, realizaranse en todo caso novas consultas
cando proceda a modiﬁcación da declaración ambiental estratéxica conforme o previsto no artigo
28 da Lei 21/2013, do 9 de decembro.
5. Conforme o establecido no artigo 37.5 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, o órgano substantivo porá á disposición das administracións públicas afectadas e das persoas interesadas, e na correspondente sede electrónica, aquela información que só poida obterse unha vez expirado o
período de información pública e que resulte relevante para os efectos da execución do proxecto
de que se trate, sen que en ningún caso a dita posta á disposición dea lugar á reiteración do trámite
de información ou consulta pública.
Artigo 33. Finalización da avaliación ambiental sen pronunciamento ambiental
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1. Se en calquera momento da tramitación do procedemento de avaliación ambiental o órgano
ambiental chegar á conclusión de que o plan, programa ou proxecto non entra no ámbito de aplicación da Lei 21/2013, do 9 de decembro, ou norma básica estatal que a substitúa, dará por ﬁnalizada a avaliación ambiental e ditará resolución de terminación do procedemento sen
pronunciamento ambiental, o que comportará o arquivamento das actuacións de avaliación ambiental.
2. A resolución, na que se fará constar expresamente a circunstancia que a motiva, notiﬁcaráselle
ao suxeito promotor. Así mesmo, comunicaráselle ao órgano substantivo, e habilitarase este para
a adopción, aprobación ou autorización do plan, programa ou proxecto, ou, de ser o caso, o suxeito
promotor para a presentación da correspondente declaración responsable ou comunicación, sen
necesidade de seguir os trámites previstos na Lei 21/2013, do 9 de decembro, ou norma básica estatal que a substitúa, e sen prexuízo da eventual obriga de someter a actividade á avaliación de incidencia ambiental.
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Artigo 34. Finalización da avaliación ambiental por inviabilidade ambiental do plan, programa ou proxecto
1. Se en calquera momento do procedemento de avaliación ambiental o órgano ambiental chegar á conclusión de que o plan, programa ou proxecto é inviable por razóns ambientais, dará por
ﬁnalizada a avaliación ambiental, logo de dar audiencia ao suxeito promotor e ao órgano substantivo por dez días hábiles, e ditará resolución de terminación do procedemento por inviabilidade
ambiental, o que comportará o arquivamento das actuacións de avaliación ambiental.
2. A resolución notiﬁcaráselle ao suxeito promotor, coa súa motivación e coa indicación dos recursos
administrativos e xudiciais que procedan contra ela. Así mesmo, comunicaráselle ao órgano substantivo, e terá carácter vinculante para o efecto de impedir a adopción, aprobación ou autorización do
plan, programa ou proxecto declarado inviable por razóns ambientais ou, de ser o caso, para impedir
a eﬁcacia de calquera declaración responsable ou comunicación que se presente en relación con aquel.
Sección 2ª. Avaliación ambiental estratéxica de plans e programas
Artigo 35. Particularidades dos procedementos de avaliación ambiental estratéxica no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia
1. No procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria teranse en conta as seguintes
particularidades:
a) Para a realización de consultas ás administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas
e para a elaboración do documento de alcance, o órgano ambiental disporá dun prazo máximo
de dous meses desde a recepción da solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica
ordinaria acompañada do borrador do plan ou programa e do documento inicial estratéxico.
b) Para a elaboración do estudo ambiental estratéxico e para a realización da información pública e das consultas, desde a notiﬁcación ao promotor do documento de alcance, non resultará
aplicable o prazo de quince meses previsto no artigo 17.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, ou
norma básica que o substitúa, podendo remitirse ao órgano ambiental o expediente completo de
avaliación ambiental estratéxica para a formulación da declaración ambiental estratéxica, sempre
que non transcorresen máis de tres anos desde a notiﬁcación ao promotor do documento de alcance ou o prazo que se poida establecer por lei para determinados plans ou programas.
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c) Para a análise técnica do expediente e a formulación da declaración ambiental estratéxica, o
órgano ambiental disporá dun prazo de tres meses desde a recepción do expediente completo,
prorrogable por un mes máis por razóns xustiﬁcadas, debidamente motivadas, e comunicadas ao suxeito promotor e ao órgano substantivo.
O prazo previsto nesta letra reducirase a un mes cando o estudo ambiental estratéxico estea
veriﬁcado por unha entidade de colaboración ambiental.
d) A declaración ambiental estratéxica perderá a súa vixencia e cesará na produción dos seus
efectos se non se aproba o plan ou programa no prazo máximo de catro anos desde a súa publicación no Diario Oﬁcial de Galicia.
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En todo caso, o órgano ambiental poderá acordar unha prórroga da vixencia da dita declaración
ambiental estratéxica por outro prazo máximo de dous anos, seguindo o procedemento recollido
nos números 3 e 4 do artigo 27 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, ou norma básica estatal que a
substitúa, e o prazo de caducidade sinalado no parágrafo anterior quedará suspendido ata que se
resolva a tramitación da prórroga solicitada.
2. No procedemento de avaliación ambiental estratéxica simpliﬁcada teranse en conta as seguintes particularidades:
a) O órgano ambiental poderá resolver a inadmisión da solicitude de inicio, ademais de nos supostos previstos na Lei 21/2013, do 9 de decembro, ou norma básica estatal que a substitúa, cando
considere que se debe tramitar un procedemento de avaliación estratéxica ordinaria por desprenderse de xeito inequívoco do contido da solicitude.
b) O prazo para formular o informe ambiental estratéxico é de tres meses desde a recepción da
solicitude de inicio e da documentación completa que se deba xuntar.
c) O informe ambiental estratéxico perderá a súa vixencia e cesará na produción dos seus efectos
se non se aproba o plan ou programa no prazo máximo de seis anos desde a súa publicación no
Diario Oﬁcial de Galicia.
En todo caso, o órgano ambiental poderá acordar unha prórroga da vixencia do dito informe
ambiental estratéxico por outro prazo máximo de dous anos, tras solicitude formulada polo promotor antes do transcurso do prazo sinalado de seis anos, e o prazo de caducidade sinalado
no parágrafo anterior quedará suspendido ata que se resolva a tramitación da prórroga solicitada,
que deberá resolverse no prazo de dous meses desde a presentación da solicitude. A falta de resolución sobre a devandita solicitude terá efectos estimatorios.
Nos supostos en que perda vixencia o informe ambiental estratéxico, ben polo transcurso do
prazo inicial ou da prórroga, o promotor deberá iniciar novamente o procedemento de avaliación
ambiental estratéxica simpliﬁcada do plan ou programa.
3. Nos procedementos de avaliación ambiental estratéxica ordinaria e simpliﬁcada a que se reﬁren os números 1 e 2, o prazo para a realización dos trámites de consultas ás administracións
públicas afectadas e ás persoas interesadas será de trinta días hábiles.
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4. A publicación no Diario Oﬁcial de Galicia da declaración ambiental estratéxica, do informe de
impacto ambiental e do plan ou programa aprobado realizarase nos dez días hábiles seguintes á
súa formulación ou aprobación.
5. No procedemento de modificación da declaración ambiental estratéxica o prazo de consultas ao promotor, ao órgano substantivo e ás administracións públicas afectadas e persoas
interesadas previamente consultadas, será de trinta días hábiles para formular alegacións e
achegar cantos documentos coiden precisos. A resolución sobre a modificación da declaración
ambiental estratéxica adoptarase nun prazo de dous meses contados desde o inicio do procedemento.
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Sección 3ª. Avaliación de impacto ambiental de proxectos
Artigo 36. Proxectos sometidos a declaración responsable ou comunicación
1. Cando corresponda á Administración ambiental de Galicia formular a declaración de impacto
ambiental ou emitir o informe de impacto ambiental dun proxecto que deba ser obxecto de declaración responsable ou comunicación, previstas no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, as funcións atribuídas ao órgano substantivo deberá realizalas o órgano competente para a recepción da declaración responsable ou comunicación e para o exercicio das correspondentes facultades de comprobación, control
e inspección.
2. De conformidade co disposto no número 4 da disposición adicional primeira da Lei 21/2013,
do 9 de decembro, nos casos previstos neste artigo, contra a declaración de impacto ambiental e
o informe de impacto ambiental poderanse interpor os recursos que, de ser o caso, procedan en
vía administrativa ou xudicial.
Artigo 37. Informes preceptivos
1. Ademais dos informes previstos na lexislación básica estatal, para os efectos da avaliación de
impacto ambiental, no trámite de consulta ás administracións públicas afectadas, o órgano substantivo solicitará informe aos órganos competentes en materia de patrimonio natural, patrimonio
cultural, urbanismo, pesca marítima, turismo, medio rural, montes, protección e defensa contra incendios forestais, meteoroloxía e cambio climático, residuos, protección da paisaxe, comercio e
consumo, infraestruturas, enerxía e minas e seguridade aérea, cando entenda que, polo seu alcance, o proxecto poida inﬂuír nas devanditas afeccións.
2. O órgano substantivo emitirá informe técnico sobre o proxecto sometido a avaliación de impacto ambiental, que xuntará ao expediente desta antes da súa remisión ao órgano ambiental.
Artigo 38. Particularidades dos procedementos de avaliación de impacto ambiental no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia
1. No procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria aplicaranse os seguintes prazos:
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a) Para a realización das actuacións previas de consultas e para a elaboración do documento de
alcance, dous meses, contados desde a recepción da solicitude do documento de alcance.
b) Para se pronunciaren as administracións públicas afectadas e as persoas interesadas consultadas sobre o documento de alcance do estudo de impacto ambiental, vinte días hábiles desde a
recepción da documentación.
c) Para a elaboración do estudo de impacto ambiental, seis meses desde a comunicación ao suxeito promotor do documento de alcance. Este prazo poderá ser prorrogado ata un máximo total
dun ano por solicitude razoada do suxeito promotor.
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d) Para someter o proxecto e o estudo de impacto ambiental a información pública e para que
as administracións públicas emitan os seus informes e as persoas interesadas formulen as súas
alegacións, trinta días hábiles
e) Para a revisión documental por parte do órgano substantivo do expediente de avaliación
de impacto ambiental antes de remitilo ao órgano ambiental, dez días hábiles desde a súa recepción.
f) Para a remisión por parte do órgano substantivo da solicitude de avaliación de impacto ambiental ordinaria e os documentos que a deben acompañar ao órgano ambiental, dez días hábiles
desde a ﬁnalización da revisión documental daquel e, de ser o caso, a emenda das deﬁciencias que
puider presentar.
g) Para requirir o titular do órgano xerarquicamente superior daquel que non entregase os informes solicitados ou cando o seu contido siga a ser insuﬁciente, dous meses tras o requirimento
feito polo órgano ambiental ao órgano substantivo, consonte o disposto no artigo 40. 2 da Lei
21/2013, do 9 de decembro.
h) Para que o órgano ambiental resolva, de ser o caso, a inadmisión da solicitude de iniciación
da avaliación de impacto ambiental ordinaria, dez días hábiles desde a súa recepción.
i) Para a análise técnica do expediente e a formulación da declaración de impacto ambiental,
tres meses, contados desde a recepción completa do expediente de avaliación de impacto ambiental, prorrogables por un mes adicional debido a razóns xustiﬁcadas e debidamente motivadas.
Entenderase que a recepción completa do expediente de avaliación de impacto ambiental se
produce no momento en que se reciben no rexistro do órgano ambiental os documentos que constitúen o contido mínimo daquel de acordo co artigo 39.1 e 39.2 da Lei 21/2013, do 9 de decembro,
ou norma básica estatal que o substitúa.
O prazo previsto nesta alínea reducirase a un mes cando o estudo de impacto ambiental estea
veriﬁcado por unha entidade de colaboración ambiental.
j) Para publicar no Diario Oﬁcial de Galicia a declaración de impacto ambiental ou a resolución
de autorización ou denegación do proxecto, dez días hábiles desde a súa formulación.
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2. No procedemento de avaliación de impacto ambiental simpliﬁcada teranse en conta as seguintes particularidades:
a) O órgano ambiental poderá resolver a inadmisión da solicitude de inicio, ademais de nos supostos previstos na Lei 21/2013, do 9 de decembro, ou norma básica estatal que a substitúa, cando
estime que se debe tramitar un procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria por
desprenderse de xeito inequívoco do contido da solicitude.
b) As administracións públicas afectadas e as persoas interesadas consultadas deberán pronunciarse no prazo máximo de vinte días hábiles desde a recepción da solicitude de informe.
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c) O prazo para formular o informe de impacto ambiental é de tres meses, contados desde a recepción da solicitude de inicio e da documentación completa que a deba acompañar.
d) O prazo para publicar no Diario Oﬁcial de Galicia o informe de impacto ambiental e a resolución
de autorización ou denegación do proxecto é de dez días hábiles contados desde a súa formulación.
3. Os documentos ambientais que acompañen as solicitudes de inicio das avaliacións de impacto
ambiental simpliﬁcadas publicaranse durante o trámite de consultas na sede electrónica do órgano
ambiental.
Sección 4ª. Avaliación de impacto ambiental simpliﬁcada dos proxectos que poidan afectar espazos
protexidos Rede Natura 2000 competencia da Comunidade Autónoma de Galicia
Artigo 39. Actuacións previas
1. Os proxectos que poidan afectar de xeito apreciable os espazos protexidos Rede Natura 2000
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia e que, conforme o disposto no artigo 7. 2 b) da
Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, sexan susceptibles de ser sometidos á
avaliación de impacto ambiental simpliﬁcada unicamente por esta afección, requirirán dun informe
previo que determine se o proxecto ten relación directa coa xestión do espazo protexido Rede Natura 2000 competencia da Comunidade Autónoma de Galicia ou é necesario para esta xestión, e
que tamén avalíe se afecta de xeito apreciable as especies ou os hábitats obxecto de conservación
nos devanditos espazos.
2. O informe previsto neste artigo será solicitado polo suxeito promotor do proxecto ou, se non
o ﬁxer, polo órgano substantivo, e o órgano competente para emitilo será o órgano da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia competente en materia de conservación do patrimonio natural.
Para a elaboración do informe, o órgano competente terá en conta o disposto no Plan director
da Rede Natura 2000 de Galicia e, de ser o caso, no plan de xestión do espazo. Ademais, poderá
solicitar informes complementarios a organismos cientíﬁcos, académicos ou outros que posúan os
coñecementos necesarios.
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3. O informe conterá de forma motivada unha das seguintes determinacións:
a) Que o proxecto pode afectar de forma apreciable as especies ou hábitats dun espazo protexido Rede Natura 2000 competencia da Comunidade Autónoma de Galicia e que, por tanto, deberá
ser sometido a unha avaliación de impacto ambiental simpliﬁcada. Neste caso, o informe emitido
fundamentarase na información detallada, actualizada e real ou na súa comprobación sobre o terreo e incluirá unha avaliación adecuada das repercusións do proxecto sobre o espazo protexido.
b) Que o proxecto non afecta de forma apreciable as especies ou os hábitats dun espazo protexido Rede Natura 2000 competencia da Comunidade Autónoma de Galicia e que, por tanto, non
resultará necesaria a tramitación da avaliación de impacto ambiental simpliﬁcada. Neste caso o informe incluirá as medidas preventivas e correctoras que, de seren adoptadas polo suxeito promo-
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tor, permitirán considerar que o proxecto non afectará de forma apreciable o devandito espazo.
Cando estes proxectos se desenvolvan nun espazo protexido Rede Natura 2000 competencia da
Comunidade Autónoma de Galicia serán autorizados polo órgano competente en materia de conservación do patrimonio natural.
4. O informe emitirase no prazo máximo de dous meses. De non ser emitido nese prazo, entenderase que o proxecto causa efectos apreciables sobre o espazo protexido Rede Natura 2000 competencia da Comunidade Autónoma de Galicia de que se trate e someterase a unha avaliación de
impacto ambiental simpliﬁcada.
Artigo 40. Avaliación de impacto ambiental simpliﬁcada dos proxectos que causan efectos apreciables
sobre espazos protexidos Rede Natura 2000 competencia da Comunidade Autónoma de Galicia
1. Cando deba tramitarse a avaliación de impacto ambiental simpliﬁcada dun proxecto por causar
efectos apreciables sobre un espazo protexido Rede Natura 2000 competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, o documento ambiental que elabore o suxeito promotor incluirá un apartado
especíﬁco no que se analicen as repercusións sobre as especies ou hábitats obxecto de conservación
no espazo protexido afectado e se detallen as medidas preventivas, compensatorias e correctoras
adecuadas para o seu mantemento nun estado de conservación favorable, así como un esquema
de seguimento ambiental.
2. O órgano ambiental consultará co órgano competente en materia de conservación do
patrimonio natural para que, no prazo máximo de trinta días hábiles, contado desde a recepción da solicitude, emita un informe que conterá motivadamente unha das seguintes determinacións:
a) Que o proxecto non afectará de xeito apreciable as especies ou hábitats dos espazos protexidos Rede Natura 2000 competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, sen necesidade de
ﬁxar medidas preventivas, correctoras ou compensatorias especíﬁcas para a súa execución.
b) Que o proxecto non afectará de xeito apreciable as especies ou hábitats dos espazos protexidos Rede Natura 2000 competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, sempre e cando se
cumpran determinadas medidas preventivas, correctoras ou compensatorias especíﬁcas para a
súa execución. Estas medidas recolleranse expresamente no informe.
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c) Que o proxecto afectará de xeito apreciable as especies ou hábitats dos espazos protexidos
Rede Natura 2000 competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. Neste caso o informe concluirá se o proxecto pode redeﬁnirse para os efectos de ser sometido á avaliación de impacto ambiental ordinaria ou se non resulta viable pola devandita afección.
Sección 5ª. Entidades de colaboración ambiental
Artigo 41. Entidades de colaboración ambiental
1. Son entidades de colaboración ambiental as entidades dotadas de personalidade xurídica e
plena capacidade de obrar que, unha vez cumpridos os requisitos que se prevén neste artigo, de-
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senvolven no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia as seguintes actuacións, na forma
que se determine regulamentariamente:
a) Veriﬁcación da conformidade á normativa aplicable dos plans, programas e proxectos que se
vaian someter á avaliación ambiental.
b) Colaboración na tramitación dos procedementos de avaliación ambiental, en particular na realización dos trámites de información pública e consultas e na análise técnica dos expedientes.
c) Colaboración no seguimento dos pronunciamentos ambientais.
d) Colaboración nas funcións de inspección ambiental.
2. Nas súas actuacións, as entidades de colaboración ambiental poderán emitir certiﬁcados,
actas, informes e ditames, que poderán ser asumidos pola administración pública competente sen
prexuízo das súas competencias. A actuación destas entidades non poderá substituír as potestades
públicas de inspección, comprobación, control e sanción
3. O exercicio da actividade das entidades de colaboración ambiental no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia estará suxeito á presentación dunha comunicación previa ante a consellaría
competente en materia de medio ambiente, que deberá cumprir os requisitos que se determinen
regulamentariamente, que garantirán que estas entidades dispoñan dos medios e da cualiﬁcación
técnica necesaria, así como a cobertura da responsabilidade a que poida dar lugar a súa actuación
mediante a subscrición do correspondente contrato de seguro ou garantía equivalente, na contía
que se estableza, que deberá ser proporcionada á natureza e alcance dos riscos cubertos. A presentación da comunicación previa comportará a inscrición de oﬁcio da entidade no rexistro administrativo que se cree para estes efectos, na forma que se determine regulamentariamente.
4. A actuación das entidades de colaboración ambiental rexerase polos principios de imparcialidade, conﬁdencialidade e independencia. Regulamentariamente establecerase o réxime de obrigas, prohibicións e incompatibilidades, así como o control e inspección a que estarán sometidas
para garantir o respecto dos devanditos principios.
5. As entidades de colaboración ambiental serán as únicas responsables fronte ás administracións públicas das súas actuacións, que substituirán a responsabilidade das demais persoas interesadas.
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Artigo 42. Promoción do Sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais (EMAS)
1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en colaboración coa Administración xeral do Estado e as entidades locais, promoverá o Sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais (EMAS), de acordo co previsto na normativa da Unión Europea e básica estatal de
aplicación.
2. O sistema EMAS poderá empregarse como mecanismo de seguimento das declaracións de
impacto ambiental e dos informes de impacto ambiental nos termos que estes documentos esta-
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blezan, sempre que o suxeito promotor do proxecto así o solicitase no procedemento de avaliación
de impacto ambiental.
CAPÍTULO III
Procedemento integrado das autorizacións administrativas para as instalacións de produción, distribución e transporte de enerxía eléctrica competencia da Comunidade Autónoma de Galicia
Artigo 43. Obxecto e ámbito de aplicación
1. O presente capítulo ten por obxecto regular determinados aspectos do procedemento administrativo das autorizacións a que se reﬁre o artigo 53 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico,
ou norma estatal básica que o substitúa, respecto das instalacións de produción, distribución e transporte
de enerxía eléctrica competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, coa ﬁnalidade de mellorar, simpliﬁcar e axilizar a súa tramitación, salvo as reguladas pola lexislación autonómica especíﬁca.
2. En todo o demais, as autorizacións das instalacións de produción, transporte e distribución
de enerxía eléctrica de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia tramitaranse de acordo
co procedemento establecido no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, ou norma
estatal que o substitúa.
Artigo 44. Tramitación integrada
Os suxeitos promotores dos proxectos de instalacións enerxéticas reguladas no artigo 53 da Lei
24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, ou norma estatal básica que o substitúa, deberán
solicitar a tramitación integrada das autorizacións administrativas necesarias para a implantación
destas instalacións, así como, se for preciso, o proxecto sectorial.
Artigo 45. Órganos competentes
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1. A unidade competente para instruír o procedemento de tramitación integrada previsto no artigo
anterior será o órgano territorial da consellaría con competencias en materia de enerxía correspondente
á provincia onde se pretenda implantar o proxecto, ou aquela onde teña a súa orixe a infraestrutura,
coa excepción das instalacións de produción enerxética a partir de enerxía eólica que se sitúen en máis
dunha provincia, en que a unidade instrutora será o centro directivo competente en materia de enerxía.
2. Os órganos competentes para resolver o procedemento serán os indicados no Decreto 9/2017,
do 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, ou norma que o substitúa.
Artigo 46. Documentación que deberá presentarse coa solicitude
O suxeito promotor presentará coa súa solicitude a seguinte documentación:
a) Para a obtención da autorización administrativa previa e de construción:

37636

XI lexislatura. Número 96. 17 de febreiro de 2021

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

1. A documentación na que se acrediten en concreto os puntos indicados no artigo 53.4 da Lei
24/2013, do 26 de decembro, ou norma básica estatal que a substitúa.
2. O proxecto de execución, xunto cunha declaración responsable que acredite o cumprimento
da normativa de aplicación.
3. A documentación precisa en función das afeccións sectoriais do proxecto.
4. As taxas administrativas correspondentes pola tipoloxía da solicitude.
5. Para os proxectos de xeración eléctrica, o resgardo da garantía económica, previamente constituída, que se indica nos artigos 59 bis e 66 bis do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo
que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, ou norma básica estatal que o
substitúa.
b) Para os casos en que proceda someter o proxecto á avaliación ambiental:
1. No procedemento de avaliación ambiental ordinaria: o estudo de impacto ambiental, segundo
o establecido no artigo 35 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, ou norma básica estatal que o substitúa.
2. No procedemento de avaliación ambiental simpliﬁcada: a documentación indicada no artigo
45 da devandita Lei 21/2013, do 9 de decembro, ou norma estatal básica que o substitúa.
c) A documentación necesaria para a aprobación do proxecto sectorial, de ser o caso.
d) A relación dos bens e dereitos afectados, no caso de que se solicite a declaración de utilidade
pública da instalación, xunto cunha declaración responsable de non ter acadado acordos coas persoas titulares dos bens e dereitos afectados e na que se xustiﬁque a necesidade da expropiación.
e) Nos casos en que proceda, unha declaración responsable do suxeito promotor na que faga
constar que dispón de acordos previos con todas as persoas titulares dos bens e dereitos afectados.
Artigo 47. Instrución do procedemento
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1. A unidade responsable da tramitación someterá a información pública, de forma simultánea,
o proxecto de execución, o estudo de impacto ambiental no caso de avaliación ambiental ordinaria
e, de ser o caso, o proxecto sectorial, mediante a súa publicación no Diario Oﬁcial de Galicia, así
como na páxina web da consellaría competente en materia de enerxía.
No caso de que se solicite a declaración de utilidade pública, realizarase de forma simultánea o
trámite de información pública mediante a publicación nun dos xornais de maior circulación de
cada unha das provincias afectadas.
Durante o prazo indicado, calquera persoa, entidade ou organismo interesado poderá presentar
cantas alegacións estime oportunas ou solicitar o exame do expediente e da documentación téc-
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nica, ou a parte dela que se acorde. Das alegacións presentadas darase traslado á persoa solicitante,
para que esta formule a contestación ao contido daquelas e o comunique á unidade tramitadora
no prazo máximo de quince días.
2. De modo simultáneo ao trámite de información pública, a unidade responsable da tramitación
realizará o trámite de audiencia e de consultas ás administracións públicas afectadas e ás persoas
interesadas, e solicitará, cando menos, os informes preceptivos indicados para a avaliación ambiental e de aprobación do proxecto sectorial, dando audiencia aos concellos afectados. Así mesmo,
enviaranse de forma simultánea as separatas do proxecto presentado ás distintas administracións,
organismos ou empresas do servizo público e de servizos de interese xeral afectadas, cos bens e
dereitos ao seu cargo, co obxecto de que establezan o condicionado técnico procedente do proxecto
de execución.
No caso de avaliación ambiental simpliﬁcada, realizaranse os trámites indicados na sección 2ª
do capítulo II da Lei 21/2013, de avaliación ambiental, ou norma que a substitúa.
3. Aplicarase o regulado na sección 1ª do capítulo I sobre simpliﬁcación da tramitación dos informes sectoriais necesarios para a implantación de iniciativas ou proxectos empresariais, coa única
excepción do prazo para a emisión dos condicionados técnicos do proxecto, que se reduce a un
mes desde a recepción da solicitude. De non se recibiren estes condicionados en prazo, entenderase a conformidade co proxecto, e continuarase a tramitación do procedemento.
4. A unidade tramitadora enviará á persoa promotora os informes e as alegacións recibidas para
a súa conformidade e/ou consideración na redacción do proxecto de execución, do estudo de impacto ambiental e do proxecto sectorial, a ﬁn de que realice as modiﬁcacións e adaptacións de cada
un destes documentos. A persoa promotora disporá do prazo máximo dun mes para presentar os
documentos deﬁnitivos adaptados para continuar co procedemento. De non se presentar esta documentación no prazo indicado, entenderase que a persoa promotora desiste da solicitude de autorización administrativa e arquivarase a solicitude sen máis trámites. O arquivamento da solicitude
será realizado pola unidade tramitadora, a cal o comunicará ao órgano competente.

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5. A unidade tramitadora emitirá ou solicitará, de ser o caso, ao órgano territorial onde se sitúe
a instalación o informe relativo á normativa de instalacións industriais e eléctricas. Cando lle corresponda a tramitación do procedemento, o órgano territorial remitirá o expediente completo á
dirección xeral competente en materia de enerxía, engadindo ao informe anterior un resumo da
tramitación realizada ata ese momento, para que a dirección xeral proceda a ditar a correspondente
resolución.
6. A valoración positiva ambiental exixible ao proxecto, de acordo co resultado da avaliación realizada de conformidade co establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro, será requisito indispensable para o outorgamento da autorización integrada.
En todo caso, para os proxectos de produción de enerxía eléctrica, así como para os exixidos
polo Real decreto 244/2019, do 5 de abril, que regula as instalacións de autoconsumo, deberase
acreditar a obtención do permiso de acceso e conexión á rede de transporte ou distribución, segundo corresponda, previamente ao outorgamento da autorización administrativa.
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Artigo 48. Resolución da autorización administrativa integrada e ﬁnalización do procedemento
1. Unha vez realizada a instrución do procedemento indicado no apartado anterior, e no prazo máximo de dous meses, o órgano competente ditará a resolución a respecto do outorgamento da autorización administrativa integrada, que corresponderá coa autorización administrativa previa e coa
autorización administrativa de construción, reguladas no artigo 53 da Lei 24/2013, do 26 de decembro.
2. Esta resolución publicarase integramente no Diario Oﬁcial de Galicia, e notiﬁcarase a todas as
terceiras persoas que formulasen alegacións e teñan carácter de interesadas no expediente. A falta
de resolución expresa no prazo indicado terá efectos desestimatorios e habilitará a persoa solicitante para interpor os recursos que procedan.
Artigo 49. Autorización de explotación
1. Unha vez executado o proxecto, presentarase a correspondente solicitude de autorización de
explotación no órgano territorial da consellaría competente en materia de enerxía que tramitase o
expediente.
2. Esta solicitude irá acompañada dun certiﬁcado de ﬁnal de obra subscrito por unha técnica ou
un técnico facultativo competente no que conste que a instalación foi realizada de acordo coas especiﬁcacións contidas na autorización de construción, así como coas prescricións da regulamentación técnica de aplicación á materia.
3. A autorización de explotación será outorgada polo órgano territorial da consellaría competente en materia de enerxía que tramitase o expediente, no prazo dun mes, logo das comprobacións técnicas que se estimen oportunas.
4. Caso de a instalación afectar máis dunha provincia, solicitarase unha autorización de explotación en cada unha das provincias onde estea situada a instalación.
Artigo 50. Exención do trámite de información pública
No procedemento integrado regulado neste capítulo non será necesario o trámite de información pública, sempre que non se solicite a declaración de utilidade pública nin sexa preceptiva a
avaliación ambiental ordinaria, segundo a Lei 21/2013, do 9 de decembro, ou norma básica estatal
que a substitúa, nos seguintes casos:
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a) Solicitudes de autorización administrativa das novas instalacións de distribución ou conexión
con xeradores á rede de distribución de enerxía eléctrica cunha tensión igual ou inferior a 30 kV.
b) Solicitudes de autorización administrativa de modiﬁcacións de instalacións de distribución ou
conexión con xeradores á rede de distribución e/ou transporte de enerxía eléctrica, calquera que
sexa a súa tensión.
c) Modiﬁcacións das instalacións de produción de enerxía eléctrica que non supoñan un incremento ou redución dun 20 % da potencia nominal autorizada.
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d) Instalacións de autoconsumo.
Artigo 51. Redución dos prazos de emisión dos informes nos casos dos proxectos que non estean sometidos a avaliación ambiental
Naqueles proxectos de instalacións enerxéticas que non estean sometidos a avaliación de impacto ambiental, o prazo de emisión dos condicionados técnicos das separatas do proxecto de execución redúcese a trinta días hábiles. De non se recibiren estes condicionados neste prazo,
entenderase a conformidade co proxecto, e continuarase a tramitación do procedemento.
Artigo 52. Modiﬁcacións dos proxectos en tramitación
1. Nas modiﬁcacións dos proxectos en tramitación derivadas das adaptacións aos condicionados
dos informes sectoriais, ou motivadas por cambios tecnolóxicos debidamente xustiﬁcados, non
será necesario un novo trámite de información pública, agás que estean sometidas ao trámite de
avaliación de impacto ambiental e sexan modiﬁcacións que supoñan efectos ambientais signiﬁcativos distintos dos previstos orixinalmente, aspecto que será valorado e indicado polo órgano ambiental.
2. Así mesmo, solicitaranse unicamente aqueles informes sectoriais que se vexan afectados pola
modiﬁcación do proxecto, coa excepción dos condicionados técnicos, nos que bastará coa conformidade do suxeito promotor, agás que estean sometidos ao trámite de avaliación de impacto ambiental e sexan modiﬁcacións que supoñan efectos ambientais signiﬁcativos distintos dos previstos
orixinalmente, aspecto que será valorado e indicado polo órgano ambiental.
3. Nos casos en que os proxectos modiﬁcados se presenten con posterioridade á avaliación ambiental do proxecto, solicitarase informe ao órgano ambiental co obxecto de que valore a modiﬁcación presentada e ratiﬁque a validez da declaración ambiental ou informe ambiental xa emitido,
ou, de ser o caso, indique os trámites ambientais que sexa preciso realizar.
Artigo 53. Concorrencia de utilidade ou interese públicos con montes veciñais en man común

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. De o proxecto de instalación enerxética afectar os montes veciñais en man común, os trámites
previstos no artigo 6 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes
veciñais en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, ou norma que o substitúa, realizaranse dentro do trámite de recoñecemento da declaración de utilidade pública do proxecto, dando audiencia ás persoas titulares dos dereitos que poidan estar afectados e
concedéndolles un prazo de quince días hábiles para presentar as alegacións, que se remitirán ao
suxeito promotor para o seu recoñecemento e contestación.
2. Finalizado o trámite de audiencia, remitirase copia completa do seu resultado ao órgano competente para a autorización do título habilitante do aproveitamento, co ﬁn de que no prazo de vinte
días hábiles emita informe sobre a compatibilidade ou incompatibilidade do aproveitamento afectado.
3. Nos casos previstos neste artigo, a utilidade pública do proxecto e a eventual compatibilidade
ou prevalencia serán declaradas polo Consello da Xunta de Galicia, ao cal se remitirá o expediente
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co informe das consellarías da Administración xeral da Comunidade Autónoma e das entidades
instrumentais do sector público autonómico de Galicia afectadas, no prazo máximo dun mes, contado desde que estea o expediente completo. A falta de resolución expresa no prazo indicado terá
efectos desestimatorios, e as persoas interesadas poderán interpor os recursos que procedan.
TÍTULO IV
Medidas urbanísticas e de ﬁnanciamento para a reactivación económica
Artigo 54. Títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal
1. As solicitudes de licenza e as comunicacións que teñan por obxecto actos de edificación ou
de uso do solo ou do subsolo, para a implantación das iniciativas empresariais e para as actuacións de desenvolvemento de solo empresarial ou residencial, poderán presentarse acompañadas dunha certificación de conformidade á legalidade urbanística e ao planeamento aplicable,
emitida por unha entidade de certificación de conformidade municipal das previstas no capítulo
IV do título III da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
2. Cando unha solicitude de licenza urbanística se presente acompañada dunha certiﬁcación de
conformidade nos termos establecidos por este artigo, os informes técnicos e xurídicos municipais
sobre a conformidade da solicitude coa legalidade urbanística previstos polo artigo 143. 2 da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, serán facultativos e non preceptivos.
3. No caso regulado no número anterior, o prazo de resolución do procedemento será dun mes,
contado desde a presentación da solicitude coa documentación completa, incluída a certiﬁcación
de conformidade, no rexistro do concello, coas excepcións previstas no artigo seguinte.
4. Nos supostos indicados nos apartados anteriores, o órgano municipal competente poderá
outorgar a licenza asumindo a certiﬁcación de conformidade á legalidade urbanística e ao planeamento aplicable da entidade de certiﬁcación de conformidade municipal que acredite expresamente que o proxecto foi sometido a esa veriﬁcación.
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5. Cando unha comunicación urbanística se presente acompañada da documentación exixida na lexislación do solo e dunha certificación de conformidade nos termos establecidos por
este artigo, habilitará con efectos inmediatos desde a súa presentación no rexistro do concello
para a realización do acto de uso do solo ou do subsolo que constitúa o seu obxecto, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección por parte do concello
respectivo.
6. As entidades de certiﬁcación de conformidade municipal serán as únicas responsables fronte
ao concello do contido das certiﬁcacións emitidas e a súa actuación substitúe a responsabilidade
das demais persoas interesadas.
7. Ás solicitudes de licenzas que se reﬁran á execución de obras ou instalacións deberá achegarse
o proxecto completo redactado por persoal técnico competente, na forma e co contido determinados na lexislación do solo e demais normativa aplicable.
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Artigo 55. Especialidades dos títulos municipais habilitantes para determinadas iniciativas empresariais
1. Para os efectos previstos no artigo 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia,
cando o proxecto construtivo ou de instalación veña acompañado de certiﬁcación de conformidade
á legalidade urbanística e ao planeamento aplicable, emitida por unha entidade de certiﬁcación de
conformidade municipal, aplicarase o mesmo réxime regulado no artigo anterior, agás o prazo de
resolución do procedemento, que será de quince días naturais, aos supostos previstos no número
seguinte deste artigo.
2. O réxime previsto neste artigo será de aplicación exclusiva aos seguintes supostos:
a) As obras que se realicen nos establecementos de hostalaría e turísticos co ﬁn de aumentar o
distanciamento social ou adecuar as instalacións aos protocolos sanitarios ou ás normas que regulen as limitacións ou as restricións de carácter sanitario, sempre que non supoñan un aumento
do volume ediﬁcado e teñan carácter de rehabilitación, adecuación ou reestruturación dos servizos,
e se desenvolvan no interior das ediﬁcacións, incluíndo neste concepto, cando exista concesión ou
autorización, a cobertura das terrazas mediante instalacións desmontables. Non se entenderán incluídas neste apartado as obras que, polo seu carácter menor, non estean sometidas ao réxime de
licenza.
b) Os proxectos de instalacións de produción eléctrica e de autoconsumo a partir de fontes renovables, incluíndo as súas infraestruturas de evacuación, en cuxo procedemento de autorización
substantiva enerxética fose consultado o concello afectado cando se lle solicite informe preceptivo
e vinculante, así como as instalacións de distribución eléctrica de baixa tensión.
c) Actos de uso do solo ou do subsolo incluídos naqueles proxectos de iniciativas empresariais
para os que se aprobe un proxecto sectorial para a adecuación do uso do solo ás infraestruturas
ou instalacións que se implanten.
d) Nos casos de solicitude de licenza urbanística no solo empresarial, cando o concello emitise
informe previo e favorable nos trámites ambientais ou urbanísticos de desenvolvemento desa categoría de solo.
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Artigo 56. Instrumentos especíﬁcos de ﬁnanciamento para iniciativas empresariais promovidas por startups, persoas emprendedoras e outras pequenas empresas
1. A consellaría con competencias en materia de economía e empresa, por si mesma ou a través
das entidades instrumentais do sector público autonómico dependentes dela, porá en marcha instrumentos de coinvestimento público-privado que favorezan o ﬁnanciamento das iniciativas empresariais promovidas por start-ups, persoas emprendedoras e outras pequenas empresas.
2. Para os efectos da presente lei, teñen a condición de persoas investidoras privadas as persoas
físicas ou xurídicas, fondos de investimento ou calquera outra entidade de investimento (business
angels, redes de business angels ou family oﬃces, entre outros) que, tendo interese en investir nunha
ou varias iniciativas empresariais promovidas por start-ups, persoas emprendedoras e outras pequenas empresas, reúnan os requisitos para a súa consideración como tales.

37642

XI lexislatura. Número 96. 17 de febreiro de 2021

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

3. Corresponderá á consellaría con competencias en materia de economía e empresa, por si
mesma ou a través das entidades instrumentais do sector público autonómico dependentes dela,
o establecemento dos requisitos que deben reunir as persoas investidoras privadas.
4. O investimento levado a cabo nunha iniciativa empresarial por unha persoa investidora privada por un importe comprendido entre 25.000 e 250.000 euros, poderá comportar, por petición
das pequenas empresas e logo do exame da súa viabilidade, un investimento de ata a mesma contía por parte da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos instrumentos
de ﬁnanciamento ou dos fondos de investimento xestionados polas entidades instrumentais do
sector público autonómico dependentes da consellaría con competencias en materia de economía
e empresa.
Este coinvestimento estará suxeito aos seguintes requisitos e condicións:
a) No caso de iniciativas empresariais levadas a cabo por sociedades de capital, o investimento
das persoas investidoras privadas deberá materializarse en forma de toma de participación no capital, que poderá comportar unha prima de emisión ou asunción.
b) Para os efectos do investimento público, as iniciativas empresariais e as súas persoas promotoras deberán reunir os requisitos establecidos pola normativa reguladora do instrumento de
ﬁnanciamento ou fondo de investimento en cuestión.
c) O investimento público poderá materializarse en forma de toma de participación en capital,
de préstamos participativos, convertibles ou non en capital, ou doutro tipo de préstamos. No caso
de tomas de participación en capital, estas terán carácter temporal, non suporán unha porcentaxe
de participación superior ao vinte e cinco por cento e poderán comportar unha prima de emisión
ou asunción.
5. A consellaría con competencias en materia de economía e empresa, por si mesma ou a través
das entidades instrumentais do sector público autonómico dependentes dela, promoverá as accións que poñan en contacto as persoas investidoras privadas coas iniciativas empresariais que
precisen ﬁnanciamento, así como as accións de difusión pública dos instrumentos de coinvestimento regulados neste artigo.
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6. Para os efectos deste artigo, as empresas obxecto de investimento deberán ser pequenas
empresas segundo a deﬁnición prevista no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión,
do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co
mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado, ou norma que o substitúa.
Artigo 57. Instrumentos especíﬁcos de ﬁnanciamento para os proxectos industriais estratéxicos e para
as iniciativas empresariais prioritarias
A consellaría con competencias en materia de economía e empresa, por si mesma ou a través
das entidades instrumentais do sector público autonómico dependentes dela, porá á disposición
dos suxeitos promotores dos proxectos industriais estratéxicos e das iniciativas empresariais prioritarias que así o requiran os instrumentos de ﬁnanciamento público que contribúan a comple-
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mentar a estrutura ﬁnanceira do proxecto ou da iniciativa, que, en todo caso, deberá contar con ﬁnanciamento privado.
Os instrumentos de ﬁnanciamento público poderán revestir a forma de toma de participacións
en capital, préstamos, participativos ou non, garantías, incentivos a fondo perdido, ou unha combinación dos anteriores. Todos os instrumentos de ﬁnanciamento público referidos e os apoios
que puideren prestarse a través deles deberán respectar a regulación sobre axudas de Estado da
Unión Europea.
TÍTULO V
Instrumentos de gobernanza e especialidades de xestión dos fondos de recuperación
CAPÍTULO I
Estruturas de gobernanza
Artigo 58. Gobernanza dos fondos de recuperación
As normas deste título son aplicables ao exercicio das competencias da Comunidade Autónoma
en relación coa planiﬁcación, programación, xestión e control dos recursos económicos (en adiante
«os fondos») ﬁnanciados polo Instrumento Europeo de Recuperación, aprobado polo Consello Europeo o 21 de xullo de 2020, e dos derivados do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia,
ou polos mecanismos que os substitúan, que teñan por ﬁnalidade o ﬁnanciamento de iniciativas
empresariais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia
Todo o anterior, sen prexuízo do establecido no artigo 2 do Real decreto lei 36/2020, do 30 de
decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración pública
e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
Artigo 59. Proxectos tractores para a economía galega
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1. Teñen a consideración de proxectos tractores para a economía galega aqueles proxectos industriais estratéxicos, tal e como se deﬁnen na lexislación industrial galega, que supoñan unha especial capacidade de incidir en diversos sectores económicos para xerar crecemento, emprego e
competitividade, actuando como vertebradores doutras iniciativas empresariais que incidan de
forma signiﬁcativa na economía galega, e que reúnan os requisitos técnicos para ser susceptibles
de ser ﬁnanciados polos fondos do Instrumento Europeo de Recuperación ou por aqueles derivados do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
2. A consideración como proxecto tractor será declarada polo Consello da Xunta de Galicia simultaneamente á súa declaración de proxecto industrial estratéxico, contando co informe previo
favorable da Comisión para a planiﬁcación e impulso de proxectos a ﬁnanciar polo instrumento
Next Generation EU. A declaración como proxecto tractor suporá a posibilidade de acollerse aos
beneﬁcios establecidos na lexislación estatal, se for o caso, nos termos establecidos nela, e adicionalmente a un sistema de apoios públicos e de acompañamento empresarial nos termos establecidos nesta lei.
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3. O proxecto tractor poderá consistir nun proxecto único ou nun grupo de proxectos que compartan o mesmo obxectivo.
Artigo 60. Comisión para a planiﬁcación e impulso de proxectos a ﬁnanciar polo instrumento Next Generation EU
1. A Comisión para a planiﬁcación e impulso de proxectos a ﬁnanciar polo instrumento Next Generation EU conﬁgúrase como o órgano de planiﬁcación, dirección e coordinación das iniciativas
empresariais que sexan susceptibles de ser ﬁnanciadas polos instrumentos ﬁnanceiros previstos
no presente capítulo.
2. A Comisión estará composta polas Vicepresidencias Primeira e Segunda, pola Consellería de
Facenda e Administración Pública e por aqueloutras consellarías ou centros directivos que se determinen mediante acordo do Consello da Xunta de Galicia.
3. A presidencia da Comisión corresponderá á persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia,
que poderá delegar na persoa titular da vicepresidencia. A vicepresidencia da Comisión corresponderá á persoa titular da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.
As funcións de secretaría da Comisión corresponderán á persoa titular da Dirección Xeral de Planiﬁcación e Orzamentos.
4. Corresponden á Comisión as seguintes funcións:
a) Propor a aprobación dos plans que sexan susceptibles de ser ﬁnanciados polos fondos do
Instrumento Europeo de Recuperación ou por aqueles derivados do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
b) Emitir informe sobre a declaración de proxectos tractores para a economía galega que sexan
susceptibles de ser propostos pola Comunidade Autónoma para o ﬁnanciamento europeo ou estatal.
c) Analizar os diferentes proxectos susceptibles de ser ﬁnanciados con cargo aos fondos do instrumento Next Generation EU.
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d) Aprobar as directrices básicas de execución das políticas públicas autonómicas ﬁnanciadas
con proxectos ﬁnanciados polos instrumentos previstos neste capítulo.
e) Levar o seguimento da execución dos plans e proxectos aprobados no marco das competencias autonómicas.
f) Aprobar os documentos de harmonización en materia de bases de subvencións, pregos de
cláusulas ou manuais tipo de procedementos de contratación, subvencións ou gasto público.
g) Calquera outra función que lle atribúa o Consello da Xunta de Galicia no marco das competencias da Comisión.
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Artigo 61. Comité Técnico de Fondos de Recuperación
1. Como órgano de apoio técnico á Comisión para a planiﬁcación e impulso de proxectos a ﬁnanciar polo instrumento Next Generation EU, créase un Comité Técnico de Fondos de Recuperación
que terá a seguinte composición:
a) A persoa titular da dirección xeral en materia de orzamentos, que presidirá o Comité.
b) A persoa titular da dirección xeral competente en materia de fondos europeos.
c) As persoas que desempeñen as secretarías xerais técnicas de todas as consellarías.
d) As persoas que determine a Comisión de entre as que teñan a condición de alto cargo.
e) Unha persoa en representación da unidade de proxectos tractores do Igape.
As funcións de secretaría serán desempeñadas por persoal funcionario público con nivel de subdirección xeral, ou equivalente, designado pola presidencia do Comité.
Na designación das persoas que forman parte do Comité Técnico de Fondos de Recuperación
atenderase, sempre que sexa posible, ao principio de presenza equilibrada entre mulleres e homes.
2. Na súa función de apoio técnico á Comisión, o Comité poderá realizar propostas, informes e análises, así como elevar propostas de instrucións e recomendacións en todas as materias que teñan conexión coas funcións da Comisión relacionadas anteriormente ou que lle sexan encomendadas por ela.
Artigo 62. Grupos técnicos sectoriais
1. Por proposta do Comité Técnico e logo da aprobación da Comisión, poderanse crear grupos
de traballos técnicos sectoriais que elaboren recomendacións en materia de simpliﬁcación de procedementos, harmonización de sistemas de contratación ou de procesos de convocatorias ou calquera outro preciso para a execución dos plans e proxectos deﬁnidos no presente capítulo.
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2. Os grupos de traballo técnicos sectoriais estarán presididos pola persoa titular da dirección
xeral que determine a Comisión e conformados por persoal funcionario público con nivel de subdirección xeral, ou equivalente, das diferentes consellarías implicadas. Os resultados dos traballos
realizados polos grupos de traballo serán aprobados en forma de recomendacións, propostas de
actuación, propostas de pregos, manuais tipo ou propostas de bases pola Comisión para a planiﬁcación e impulso de proxectos a ﬁnanciar polo instrumento Next Generation EU.
3. Por proposta da presidencia dos grupos técnicos sectoriais poderá acordarse a asignación de
funcións a tempo parcial ao persoal funcionario das diferentes consellarías sen que supoña cambio
de adscrición do posto de traballo nin da consellaría en que preste servizos. A asignación de funcións estará limitada ao ámbito de xestión establecido neste capítulo e poderá supor a percepción
dun complemento retributivo por consecución de obxectivos ou, de ser o caso, de retribucións extraordinarias por traballos realizados fóra da xornada habitual.
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4. Na designación do persoal funcionario público que forme parte dos grupos técnicos sectoriais
atenderase, sempre que sexa posible, ao principio de presenza equilibrada entre mulleres e homes.
Artigo 63. Mecanismos de participación da sociedade e de colaboración coa Fegamp
1. Para a aprobación de plans e proxectos e de directrices poderase contar coas achegas dun comité integrado por persoas expertas en economía no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia
co alcance e composición que determine a Comisión para a planiﬁcación e impulso de proxectos a
ﬁnanciar polo instrumento Next Generation EU. Corresponde a este comité o asesoramento externo
e servir de canle de participación dos sectores produtivos, das universidades e de asociacións.
2. Co ﬁn de favorecer o máximo diálogo social, constituirase un foro de participación especíﬁco
conformado por persoas representantes das organizacións empresariais e dos sindicatos máis representativos, sen prexuízo de utilizar os mecanismos de participación xa existentes.
3. Como mecanismo de participación especíﬁco das entidades locais de Galicia constituirase
unha comisión paritaria Xunta de Galicia-Federación Galega de Municipios e Provincias, á que corresponderá realizar as propostas de simpliﬁcación de trámites para a implantación de iniciativas
empresariais tales como ordenanzas tipo, pregos de bases de contratación ou de bases de axudas
e subvencións, entre outras.
4. A dita comisión estará conformada por cinco persoas representantes da Federación e
cinco da Xunta de Galicia. A súa presidencia corresponderalle á persoa titular da dirección xeral
con competencias en materia de administración local.
5. Na designación das persoas expertas e na composición dos grupos de traballo atenderase,
sempre que sexa posible, ao principio de presenza equilibrada entre mulleres e homes.
CAPÍTULO II
Especialidades en materia de xestión e execución dos fondos
Artigo 64. Mecanismos de seguimento e control
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1. Corresponderá ás direccións xerais con competencias en materia de planiﬁcación e orzamentos
e de fondos europeos a planiﬁcación, programación e xestión da execución dos fondos no marco
das competencias da Administración xeral da Comunidade Autónoma, e asumirán a condición de
autoridades responsables diante da Administración xeral do Estado e das institucións europeas.
2. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma conﬁgúrase como o órgano de control dos
fondos, sen prexuízo das funcións de auditoría nos controis que establezan a Administración xeral
do Estado e as institucións europeas.
Artigo 64 bis. Aprobación das normas adoptadas no marco da execución destes fondos
O procedemento de elaboración de normas regulado no capítulo II do título II da Lei 16/2010,
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público
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autonómico de Galicia, que se adopten no marco da execución destes fondos terá o carácter de
urxente.
Reduciranse á metade os prazos cando se soliciten informes preceptivos, sen que sexa preciso
neles motivar a urxencia. Transcorrido o prazo sen terse recibido estes, o centro directivo competente poderá continuar coa tramitación, deixando debida constancia na memoria. En todo caso, e
antes da súa aprobación formal, incorporaranse ao expediente cantos informes, consultas ou ditames foren preceptivos. A memoria exixida polo artigo 41, apartado 3, letra a), da Lei 16/2010, do
17 de decembro, conterá un apartado especíﬁco no que se xustiﬁque a súa vinculación con estes
fondos.
Artigo 64 ter. Tramitación de urxencia dos procedementos administrativos de execución de gastos con
cargo a estes fondos
1. Declárase a aplicación da tramitación de urxencia e do despacho prioritario, nos termos previstos nos artigos 33 e 71, respectivamente, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, dos procedementos administrativos que
impliquen a execución de gastos con cargo a estes fondos. O órgano administrativo motivará esta
circunstancia de urxencia no correspondente acordo de inicio, sen prexuízo do establecido no artigo
50 do Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro.
2. En ningún caso será obxecto de redución a duración dos prazos referidos á presentación de
solicitudes e de recursos.
Artigo 64 quater. Tramitación anticipada dos procedementos administrativos de execución de gastos
con cargo a estes fondos
1. No caso de que se inicie no exercicio corrente a tramitación de expedientes de gasto pero a
súa execución orzamentaria non vaia ter lugar ata o exercicio seguinte ou outros exercicios posteriores, será posible a súa tramitación anticipada ao longo do dito exercicio, e poderá chegar ata a
fase de formalización do compromiso de gasto no exercicio corrente.
2. No caso de que os citados expedientes se tramiten antes da aprobación do proxecto de lei de
orzamentos da Comunidade Autónoma, o documento contable de tramitación anticipada substituirase por un informe que deberá emitir o órgano xestor no que se faga constar que normalmente
vai existir crédito adecuado e suﬁciente para o gasto que se pretende efectuar.
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Artigo 64 quinquies. Utilización de medios propios
Para a aplicación destes fondos, os poderes adxudicadores autonómicos e as entidades contratantes poderán organizarse para executar de maneira directa prestacións propias dos contratos
de obras, subministracións, servizos, concesión de obra e concesión de servizos, a cambio dunha
compensación tarifaria, valéndose dun medio propio, de acordo coa lexislación aplicable. Nestes
casos é exixible a autorización do Consello da Xunta previa á subscrición dun encargo cando ou
seu importe supere os 4.000.000 de euros.

37648

XI lexislatura. Número 96. 17 de febreiro de 2021

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Artigo 64 sexies. Convenios subscritos para a execución de proxectos con cargo aos fondos
1. A tramitación dos convenios que subscriba a Administración da Comunidade Autónoma de
Galicia e os seus organismos públicos e entidades de dereito público, vinculados ou dependentes,
para a execución dos proxectos con cargo aos fondos, rexerase polo previsto no capítulo VI do título
preliminar da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, coa seguinte especialidade:
Excepcionalmente, o prazo de vixencia destes convenios poderá ter unha duración superior á
legalmente establecida, podendo chegar como máximo aos seis anos, coa posibilidade dunha prórroga de ata seis anos de duración. Esta excepción deberá ser xustiﬁcada motivadamente polo órgano competente, con especial mención a que a dita extensión ou prórroga non limitará a
competencia efectiva nos mercados.
2. Así mesmo, aos convenios mencionados no apartado anterior non lles será exixible a autorización do Consello da Xunta, excepto cando impliquen a asunción de obrigas de contido económico
por un importe superior a 300.000 euros.
Artigo 64 septies. Requisitos para a tramitación de subvencións ﬁnanciables con cargo aos fondos
1. Na concesión de subvencións e axudas ás que resulte de aplicación a Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, será exixible a autorización do Consello da Xunta prevista no artigo
7.2 da devandita lei cando ou seu importe supere os tres millóns de euros.
2. Na concesión de préstamos concedidos con cargo a estes fondos o informe previsto na normativa orzamentaria para estes supostos integrarase no informe de ﬁscalización das bases ou instrumentos reguladores da súa concesión.
3. A concesión directa de subvencións cando, con carácter excepcional, se acrediten razóns de
interese público, social, económico ou humanitario, ou outras debidamente xustiﬁcadas, que diﬁculten a súa convocatoria pública, prevista no artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, estará suxeita ás previsións do artigo 26.3 da mesma lei para estes fondos
cando o importe supere os 300.000 euros.
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Nas propostas de acordo ou resolución de concesión especiﬁcaranse as circunstancias que xustiﬁcan a devandita modalidade de subvención.
4. As resolucións de concesión directa de subvencións correntes e de capital que se deﬁnan en
termos de persoa beneﬁciaria e ano, así como das que vaian ser formalizadas nun convenio ou instrumento bilateral, que se ﬁnancien con cargo a estes fondos e para as que, con carácter excepcional, se acrediten as razóns de interese público, social, económico ou humanitario que diﬁculten a
súa convocatoria pública, segundo o previsto no artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, requirirán a autorización previa do Consello da Xunta cando o importe que
se vai conceder supere os 300.000 euros.
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Artigo 64 octies. Bases reguladoras e convocatoria das subvencións ﬁnanciables con estes fondos
1. Para a tramitación da aprobación das bases reguladoras e a convocatoria destas subvencións, previstas no artigo 14 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo
18.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, serán exixibles o informe dos servizos xurídicos correspondentes, o de Planificación e Fondos e o informe
da Intervención Xeral, que, en todo caso, será emitido no prazo improrrogable de dez días naturais.
2. Os beneﬁciarios dos préstamos ou anticipos deberán acreditar que se encontran ao corrente
do pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro préstamo ou anticipo concedidos anteriormente con cargo aos créditos especiﬁcamente consignados para a xestión destes fondos
nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do artigo 11 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
O cumprimento de tales condicións poderá acreditarse mediante unha declaración responsable
do beneﬁciario ou certiﬁcación do órgano competente se este for unha administración pública.
Todo iso sen prexuízo da veriﬁcación do cumprimento con anterioridade ao pagamento xunto co
resto de obrigas previstas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 64 nonies. Subvencións de concorrencia non competitiva
No caso de subvencións relacionadas financiables con estes fondos reguladas pola Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, cuxo obxecto sexa financiar actuacións ou situacións
concretas que non requiran de valoración comparativa con outras propostas, poderanse ditar
as resolucións de concesión pola orde de presentación das solicitudes unha vez realizadas as
comprobacións de concorrencia da situación ou actuación subvencionable e o cumprimento do
resto de requisitos exixidos, ata o esgotamento do crédito orzamentario asignado na convocatoria.
Artigo 64 decies. Xustiﬁcación da aplicación das subvencións
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a) Elévase o limiar económico previsto no artigo 51.1 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo
que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para a presentación dunha conta xustiﬁcativa simpliﬁcada por parte do beneﬁciario da subvención, ampliándose o devandito importe ata os 100.000 euros.
b) Elévase ata os 10.000 euros o límite para acreditar o cumprimento das obrigas coa Administración pública da Comunidade Autónoma, coa Administración do Estado e coa Seguridade Social
recollido no artigo 11, letra i), do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
c) Para os supostos en que as solicitudes deban vir acompañadas de memorias económicas, ﬂexibilizaranse os compromisos plasmados nelas, no sentido de que se permitan compensacións
entre os conceptos orzados, sempre que se dirixan a alcanzar o ﬁn da subvención
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Artigo 64 undecies. Agrupacións de persoas físicas ou xurídicas beneﬁciarias de subvencións
1. As bases reguladoras para a concesión de subvencións de actividades vinculadas con estes
fondos poderán establecer que poidan ser beneﬁciarias as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas sen personalidade, nos termos previstos no apartado 3 do artigo 8 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
2. O seu funcionamento rexerase polas previsións establecidas no artigo 67 do Real decreto lei
36/2020, do 30 de decembro.
Artigo 64 duodecies. Especialidades en materia de xestión de persoal
1. Naquelas consellarías ou entidades dependentes delas onde se xestionen proxectos ﬁnanciados con fondos dos instrumentos europeos de recuperación ou con outros fondos europeos corresponderá ás persoas titulares das secretarías xerais técnicas realizar unha análise da carga de
traballo existente nas diferentes unidades co ﬁn de poder reasignar efectivos, de acordo co establecido nesta lei, naquelas que, de xeito prioritario, teñan por ﬁnalidade xestionar os citados fondos.
Para os efectos desta lei, entenderase como reasignación de efectivos a encomenda temporal de
tarefas ou funcións propias da súa clasiﬁcación profesional diferentes das do posto de traballo, o
que en ningún caso suporá cambio de localidade. A persoa titular da secretaría xeral técnica da correspondente consellaría terá como prioridade na xestión do persoal asignado o aproveitamento
do talento das persoas ao servizo do departamento.
2. A cobertura das necesidades de persoal para a xestión dos fondos realizarase prioritariamente
con efectivos da propia consellaría ou dos entes dependentes dela mediante unha reasignación
temporal de funcións ou tarefas, sen prexuízo da posible utilización dos mecanismos previstos con
carácter xeral na lexislación de emprego público. A persoa titular da secretaría xeral técnica da correspondente consellaría impulsará coa máxima celeridade as accións indicadas que sexan necesarias para axilizar a absorción e execución dos fondos europeos.
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3. Cando as necesidades de persoal non puideren ser atendidas con efectivos da consellaría ou
dos seus entes poderá recorrerse ao mecanismo de nomeamento de persoal temporal, a través
dun programa especial, polo tempo imprescindible para a execución dos proxectos, nos termos e
cos requisitos establecidos na lexislación vixente na comunidade autónoma. Adicionalmente, a Dirección Xeral da Función Pública poderá reasignar efectivos procedentes doutras consellarías ou
doutras entidades instrumentais.
4. O persoal adscrito aos grupos de traballo ou ás unidades de apoio temporal que xestionen
os ditos fondos poderá, nos termos establecidos na lexislación orzamentaria e reguladora do emprego público, percibir complementos de produtividade ou gratiﬁcacións extraordinarias dentro
dos límites derivados das consignacións orzamentarias.
5. Mediante instrución conxunta das direccións xerais de Planiﬁcación e Orzamentos e da Función Pública, adoptaranse medidas para fomentar a capacitación do persoal e o recoñecemento
do seu traballo, tanto do esforzo colectivo como do esforzo individual, e poderán percibir comple-
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mentos de produtividade ou gratiﬁcacións extraordinarias dentro dos limites derivados das consignacións orzamentarias.
Artigo 64 terdecies. Creación de unidades administrativas de carácter provisional
1. Por razóns de eﬁcacia e eﬁciencia, poderán constituírse unidades administrativas de carácter
provisional mediante a modiﬁcación da correspondente relación de postos de traballo, para a xestión e execución dos proxectos ﬁnanciados con fondos dos instrumentos europeos de recuperación
ou outros fondos europeos.
2. Os postos de traballo provenientes da relación de postos de traballo do departamento ou organismo cos que se dote esta unidade serán reasignados á súa unidade de orixe unha vez que se
cumpra este prazo. A constitución destas unidades requirirá informe favorable da dirección xeral
competente en materia de función pública.
3. A provisión de postos de traballo destas unidades temporais realizarase consonte a normativa
de emprego público de Galicia. Como regra xeral, contarase primordialmente con aqueles empregados públicos que teñan experiencia directa ou indirecta na xestión de proxectos relacionados
con fondos europeos. A provisión de postos destas unidades por persoal estatutario temporal, persoal funcionario interino ou persoal laboral temporal efectuarase con carácter subsidiario.
Artigo 64 quaterdecies. Asignación de funcións a tempo parcial
1. Exclusivamente no ámbito de xestión de proxectos ﬁnanciados con fondos dos instrumentos
europeos de recuperación ou outros fondos europeos, a persoa titular da secretaría xeral técnica
da consellaría encargada da xestión destes poderá acordar a asignación de funcións a tempo parcial, ata un máximo do 80 % da súa xornada, ao persoal funcionario ao servizo do departamento,
sen cambio de adscrición nin do posto de traballo nin da persoa.
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Mediante resolución conxunta das direccións xerais da Función Pública e de Avaliación e Reforma Administrativa poderán asignarse a persoal de distintas consellarías ou entidades funcións
a tempo parcial para colaborar na xestión dos ditos fondos, coa previa proposta motivada da consellaría de destino, que deberá indicar que non dispón de efectivos suﬁcientes e co informe favorable da consellaría de orixe do empregado público.
2. Coa ﬁnalidade de garantir a adecuada prestación dos servizos públicos no suposto de asignación de funcións a tempo parcial, poderase nomear persoal funcionario interino ou persoal laboral temporal para o apoio nas funcións propias do empregado público que voluntariamente
coopere durante a súa xornada laboral na confección ou xestión dos proxectos que se sinalan no
punto 1.
Disposición adicional primeira. Procedementos de avaliación e acreditación das competencias profesionais
1. As consellarías competentes en materia de avaliación e acreditación das competencias profesionais terán en conta, no deseño destes procedementos, aqueles sectores de actividade determinados pola consellaría competente en materia de economía e empresa.
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2. As probas poderán realizarse nos centros públicos que impartan ensinanzas de formación
profesional. Para o ﬁnanciamento dos custos da súa realización, poderá establecerse a colaboración
entre as consellarías e as entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia con
competencias en materia de educación, de emprego e de economía e empresa, mediante a subscrición do oportuno acordo.
Disposición adicional segunda. Fomento das iniciativas empresariais no exterior
1. Coa ﬁnalidade de facilitar a xestión da posta en marcha das iniciativas empresariais, a Administración autonómica poderá, no marco das súas competencias, pór á disposición das empresas
e dos colectivos profesionais de Galicia os servizos de identiﬁcación e actualización de oportunidades de negocio, apoio en implantacións en destino, apoio á internacionalización, e acompañamento
inicial, naqueles Estados en que exista unha maior necesidade e demanda.
2. Así mesmo, coa ﬁnalidade de facilitar o acceso das persoas doutros Estados aos bens e servizos ofertados polo mercado autonómico, poderán establecerse servizos de mediación e tradución
en apoio aos operadores das actividades empresariais e profesionais desenvoltas en Galicia.
3. Os operadores galegos de servizos transfronteirizos que teñan coñecemento de actuacións
contrarias á liberdade de prestación de servizos en todo o mercado interior poderano pór directamente en coñecemento da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, que, cando
proceda, no exercicio das súas competencias, impulsará os procedementos e as actuacións que
procederen, segundo o ordenamento da Unión Europea, en defensa dos seus dereitos e intereses
lexítimos como operadores e cidadáns europeos.
Disposición adicional terceira. Criterios técnicos para a redacción de estudos ambientais
Por orde da persoa titular da consellaría con competencias en materia de medio ambiente poderán aprobarse os criterios técnicos e, se for o caso, interpretativos de carácter xeral para a redacción dos estudos ambientais estratéxicos dos plans ou programas e dos estudos de impacto
ambiental dos proxectos, e tamén para a predición e a valoración dos seus impactos, a determinación das características técnicas e as especiﬁcacións da documentación que deban presentar os
suxeitos promotores.

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
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Disposición adicional cuarta. Deﬁnición de zona industrial e de polígono industrial para os efectos da
avaliación de impacto ambiental de proxectos
1. Para os efectos dos anexos I e II da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental,
no ámbito da avaliación de impacto ambiental de proxectos de competencia autonómica, entenderase por zona industrial a superﬁcie de solo empresarial destinado maioritariamente ao uso industrial; e por polígono industrial, a área empresarial que inclúa o uso industrial entre os usos
permitidos.
2. As expresións «solo empresarial» e «área empresarial» empregadas nesta disposición entenderanse consonte as deﬁnicións recollidas no artigo 3 bis da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia.
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Disposición adicional quinta. Propostas de modiﬁcación de normativa básica estatal aplicable
Cando unha norma básica estatal estableza trámites adicionais aos previstos na normativa europea que poidan supor un obstáculo para a implantación dos proxectos e das iniciativas, a Comunidade Autónoma de Galicia formulará a oportuna proposta de modiﬁcación pola vía adecuada,
incluso mediante a presentación dunha proposición de lei do Parlamento de Galicia perante o Congreso dos Deputados.
Disposición adicional sexta. Aprobación dos catálogos de iniciativas empresariais
No prazo de seis meses desde a entrada en vigor desta lei a consellaría con competencias en
materia de economía e empresa elaborará e someterá á aprobación do Consello da Xunta de Galicia
os primeiros dez catálogos de iniciativas empresariais, priorizados en función dos sectores en que
se aprecie unha maior demanda e necesidade de simpliﬁcación.
Disposición transitoria primeira. Consultas ás persoas expertas nos procedementos de avaliación ambiental
Mentres non se cree o banco de persoas expertas previsto no número 2 do artigo 30, o órgano
ambiental poderá solicitar, en calquera dos procedementos de avaliación ambiental, os informes
cientíﬁcos ou técnicos a organismos cientíﬁcos, académicos ou doutro tipo que posúan os coñecementos necesarios, consonte o establecido no número 1 do devandito artigo.
Disposición transitoria segunda. Veriﬁcación dos estudos ambientais estratéxicos e dos estudos de impacto ambiental por entidades de colaboración ambiental

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mentres non se desenvolva o réxime xurídico das entidades de colaboración ambiental no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as veriﬁcacións dos estudos ambientais estratéxicos e
dos estudos de impacto ambiental a que aluden os artigos 35.1.b) e 38.1.i) poderán ser levadas a
cabo por calquera entidade acreditada conforme a norma UNE-EN ISO/IEC 17020 como entidades
de inspección que avalían o cumprimento dos aspectos ambientais incluídos nas autorizacións ambientais pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación
ou ben acreditada como veriﬁcadora ambiental de acordo co establecido no Decreto 185/1999, do
17 de xuño, polo que se establece o procedemento para a aplicación, na Comunidade Autónoma
de Galicia, dun sistema voluntario de xestión e auditoría ambiental, ou norma que o substitúa.
Coa veriﬁcación xuntarase unha declaración da entidade de que non incorre en ningunha das
prohibicións e incompatibilidades establecidas para as entidades de certiﬁcación de conformidade
municipal no artigo 64 do Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas
e apertura de establecementos, aprobado polo Decreto 144/2016, do 22 de setembro.
Disposición transitoria terceira. Continuación de determinados procedementos en materia de instalacións enerxéticas
Os procedementos iniciados ao abeiro da Lei 5/2017, do 19 de decembro, de fomento de iniciativas empresariais de Galicia, e da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o apro-
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veitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, relativos ás solicitudes de modiﬁcación substanciais ou de novos proxectos de instalacións enerxéticas regulados no artigo 53 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, que se
encontren en fase de admisión ou admitidos a trámite continuarán a súa tramitación de acordo
co recollido no procedemento de autorización administrativa integrada recollido no capítulo III do
título III.
Para estes casos concédese un prazo dun mes, contado desde a entrada en vigor desta lei, para
que os suxeitos promotores poidan desistir da súa solicitude e, de ser o caso, recuperar as garantías
presentadas.
Disposición transitoria cuarta. Procedementos iniciados no momento da entrada en vigor desta lei
1. Os procedementos administrativos iniciados con anterioridade á entrada en vigor desta lei
continuarán a súa tramitación de acordo coas normas procedementais recollidas nela, agás no que
respecta aos prazos que comezasen a computarse antes da súa entrada en vigor, que continuarán
a calcularse conforme o establecido na normativa anterior.
2. Nos procedementos de avaliación ambiental estratéxica ordinaria de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia en tramitación na data de entrada en vigor desta lei aplicarase
o prazo establecido no artigo 35.1.b para a remisión ao órgano ambiental do expediente completo de avaliación ambiental estratéxica, desde a notificación ao promotor do documento de
alcance.
3. O establecido no artigo 35 sobre o prazo de vixencia das declaracións ambientais estratéxicas e dos informes ambientais estratéxicos, e as solicitudes das correspondentes prórrogas,
será aplicable a todas as declaracións e informes publicados no Diario Oficial de Galicia nos catro
anos anteriores á entrada en vigor desta lei, no caso das declaracións ambientais estratéxicas,
e nos seis anos anteriores á devandita entrada en vigor, no caso dos informes ambientais estratéxicos.
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4. Os informes sectoriais e os trámites realizados antes da entrada en vigor desta lei incorporaranse aos sucesivos trámites de competencia da Administración xeral da Comunidade Autónoma e
das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia que se reﬁran a unha mesma
iniciativa empresarial, así como, de ser o caso, para os efectos de obter o título habilitante de competencia municipal, sempre que se manteñan as circunstancias que motivaron os ditos pronunciamentos.
Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa
1. Quedan derrogados expresamente os artigos 37 e 38 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais de Galicia.
2. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto
nesta lei.
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Disposición derradeira primeira. Modiﬁcación do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo
1/2011, do 28 de xullo
O texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, queda modiﬁcado como segue:
Un. Engádese un apartado nove ao artigo 16, coa seguinte redacción:
«Nove. Beneﬁcios ﬁscais nas transmisións patrimoniais onerosas que afecten a adquisición de inmobles
1. Establécese unha dedución na cota do 100 % na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas, do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, respecto das adquisicións onerosas de inmobles que se encontren nalgunha das parroquias que teñan a consideración
de zonas pouco poboadas ou áreas rurais a que se reﬁre o apartado sete deste artigo, e que se afecten
como inmobilizado material a unha actividade económica, cando concorran as seguintes circunstancias:
a) O inmoble deberá ser afectado ao desenvolvemento dunha actividade económica no prazo
dun ano desde a súa adquisición. Para determinar se existe actividade económica e se o inmoble
está afecto á devandita actividade económica será de aplicación o disposto no imposto sobre a
renda das persoas físicas, sen que sexa de aplicación en ningún caso á actividade de arrendamento
de inmobles nin cando a actividade principal a que se afecte o inmoble sexa a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co disposto no artigo 4.Oito.Dous.a) da Lei 19/1991,
do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio.
b) A empresa deberá ter a consideración de empresa de reducida dimensión, de acordo co disposto no artigo 101 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do imposto sobre sociedades.
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c) Durante os vinte e catro meses seguintes á data da adquisición deberase realizar unha ampliación do persoal medio da empresa de, polo menos, unha persoa con respecto ao persoal medio
dos doce meses anteriores, e o devandito incremento manterase durante un período adicional doutros vinte e catro meses. O incremento de persoal requirido nesta letra deberá ter como centro de
traballo o inmoble adquirido obxecto desta dedución.
d) A adquisición deberá formalizarse nun documento público, no cal se fará constar expresamente a ﬁnalidade de afectar o inmoble á actividade económica. Non se poderá aplicar esta dedución se esta declaración non consta no documento público, nin tampouco no caso de que se fagan
rectiﬁcacións do documento co ﬁn de emendar a súa omisión, salvo que se fagan dentro do período
voluntario de autoliquidación do imposto.
2. A dedución na cota será do 50 % respecto das adquisicións onerosas de inmobles que se encontren nas parroquias que non teñan a consideración de zonas pouco poboadas ou áreas rurais
a que se reﬁre o apartado sete deste artigo, e que se afecten como inmobilizado material a unha
actividade económica, cando concorran as circunstancias indicadas no número anterior.
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3. O incumprimento dos requisitos e das condicións establecidas implica a perda do beneﬁcio
ﬁscal, e o contribuínte deberá ingresar a cantidade derivada do beneﬁcio ﬁscal xunto cos xuros de
mora. Para estes efectos, o suxeito pasivo deberá practicar a correspondente autoliquidación e presentala no prazo dun mes, contado desde o momento en que se incumpran os requisitos.»
Dous. Engádese un apartado dez ao artigo 17, coa seguinte redacción:
«Dez. Beneﬁcios ﬁscais nos documentos notariais en que se formalice a adquisición onerosa, agrupación, división, segregación, declaración de obra nova e división horizontal de inmobles
1. Establécese unha dedución na cota do 100 % correspondente ao gravame gradual sobre actos
xurídicos documentados, documentos notariais, do imposto sobre transmisións patrimoniais e
actos xurídicos documentados, aos documentos notariais en que se formalice a adquisición onerosa, agrupación, división, segregación, declaración de obra nova e división horizontal de inmobles
que se encontren nalgunha das parroquias que teñan a consideración de zonas pouco poboadas
ou áreas rurais a que se reﬁre o apartado oito deste artigo, e que se afecten como inmobilizado
material a unha actividade económica, cando concorran as circunstancias previstas no apartado
nove.1 do artigo 16 desta norma.
2. A dedución na cota será do 50 % cando os documentos notariais formalizados a que se reﬁre
o número anterior afecten inmobles que se encontren nas parroquias que non teñan a consideración de zonas pouco poboadas ou áreas rurais a que se reﬁre o apartado oito deste artigo, e que
se afecten como inmobilizado material a unha actividade económica cando concorran as circunstancias previstas no apartado nove.1 do artigo 16 desta norma.
3. Para os efectos da aplicación das deducións previstas neste apartado, os prazos para o cumprimento dos requisitos do número nove.1 do artigo 16 comezarán a contar desde a devindicación
do tributo. No caso de que esta dedución puider afectar varios feitos impoñibles e entre o primeiro
e o último ano que lle sexa aplicable esta dedución medie un período inferior a dous anos, os prazos
comezarán a contarse a partir do último feito impoñible realizado dentro do devandito período de
dous anos.
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4. O incumprimento dos requisitos e das condicións establecidas comporta a perda do beneﬁcio
ﬁscal, e o contribuínte deberá ingresar a cantidade derivada do beneﬁcio ﬁscal xunto cos xuros de
mora. Para estes efectos, o suxeito pasivo deberá practicar a correspondente autoliquidación e presentala no prazo dun mes, contado desde o momento en que se incumpran os requisitos.»
Disposición derradeira segunda. Modiﬁcación do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2015,
do 12 de febreiro
O texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
política industrial, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, queda modiﬁcado
como segue:
Un. Modifícase o artigo 78, que queda redactado como segue:
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«Serán considerados proxectos industriais estratéxicos, coa excepción dos proxectos regulados
na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean
o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, aquelas iniciativas empresariais que cumpran, cando menos, dous dos seguintes requisitos:
a) Que supoñan un volume de investimento mínimo de vinte millóns de euros.
b) Que supoñan unha creación de emprego mínimo de cen postos de traballo directos, baixo a
modalidade de contrato indeﬁnido e computados a xornada completa.
c) Que complementen cadeas de valor ou que pertenzan a sectores considerados estratéxicos
e estean aliñados cos obxectivos da Unión Europea ou que se integren no ﬁnanciamento “instrumento temporal de recuperación europea Next Generation EU”.»
Dous. Modifícase o artigo 80, que queda redactado como segue:
«1. A declaración de proxecto industrial estratéxico terá os seguintes efectos:
a) Implicará o carácter prioritario da tramitación por parte da Administración xeral da Comunidade Autónoma e das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia dos procedementos administrativos necesarios para a implantación do proxecto.
b) Poderá xustiﬁcar a concorrencia de razóns de interese público para os efectos da tramitación
de urxencia dos respectivos procedementos, que suporá a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, agás os relativos á presentación de solicitudes e recursos, e
aqueles taxados por normativa estatal básica que non poidan ser obxecto de redución.
c) A non suxeición aos títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal.
d) A declaración de utilidade pública e de interese social do proxecto industrial estratéxico para
os efectos expropiatorios, así como a necesidade e a urxencia da ocupación dos bens e dos dereitos
afectados e o recoñecemento do suxeito promotor do proxecto da condición de beneﬁciario da expropiación.
e) A declaración de incidencia supramunicipal e a declaración de urxencia ou de excepcional interese público para os efectos previstos neste texto refundido.

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
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f) A declaración de prevalencia sobre outras utilidades públicas.
g) A adxudicación directa de solo empresarial promovido polo Instituto Galego da Vivenda e Solo
ou por empresas públicas participadas por este que teñan entre os seus obxectos a creación de
solo empresarial, nas condicións establecidas pola normativa sectorial.
h) A posible concesión de subvencións sen concorrencia competitiva, de acordo co disposto na
lexislación de subvencións.
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i) A imposición ou a ampliación de servidume de paso para as vías de acceso, as liñas de transporte e distribución de enerxía e as canalizacións de líquidos ou gases, de ser o caso, de conformidade coa normativa que as regule.
2. As determinacións contidas nos proxectos industriais estratéxicos terán forza vinculante para
as administracións públicas e para os particulares e prevalecerán sobre as determinacións do planeamento urbanístico vixente, que deberá adaptarse a elas no prazo dun ano desde a data da súa
aprobación e, en todo caso, na primeira modiﬁcación ou revisión del.»
Disposición derradeira terceira. Modiﬁcación da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia
A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, queda modiﬁcada como segue:
Un. Engádese un artigo 3 bis coa seguinte redacción:
«Artigo 3 bis. Deﬁnicións
1. Enténdese por solo empresarial o solo destinado maioritariamente por un instrumento de
ordenación territorial ou urbanística aos usos produtivos do sector secundario ou terciario.
2. Enténdese por área empresarial unha superﬁcie delimitada de solo constituído por un conxunto de parcelas, urbanizadas conforme a lexislación urbanística ou de ordenación do territorio,
susceptibles de comercialización independente e cun destino principal que é a implantación de instalacións nas cales desenvolver usos e actividades económicas predominantes correspondentes
aos sectores secundario ou terciario.»
Dous. Modifícase o artigo 42, que quedan redactado como segue:
«1. Poderán ser declaradas polo Consello da Xunta de Galicia como iniciativas empresariais prioritarias aquelas que cumpran, cando menos, dous dos seguintes requisitos:
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a) Que supoñan un volume de investimento mínimo en activos ﬁxos, excluídos os inmobiliarios,
dun millón de euros, incluíndo aqueles proxectos de xeración eléctrica a partir de fontes renovables
nos que o destino ﬁnal da enerxía eléctrica producida sexa o abastecemento da industria galega.
b) Que supoñan unha creación de emprego mínimo de vinte e cinco postos de traballo directos,
baixo a modalidade de contrato indeﬁnido e computados a xornada completa, non sendo de aplicación para os proxectos regulados na Lei 8/2009, do 22 de decembro.
c) Instrumentos de mobilización, recuperación, posta en produción e aproveitamento sustentable de terras agrarias e forestais, así como plans ou actuacións integrais de desenvolvemento rural.
d) Que complementen cadeas de valor ou que pertenzan a sectores considerados estratéxicos ou
que se integren no ﬁnanciamento instrumento temporal de recuperación europea Next Generation EU.
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2. Para o caso dos proxectos regulados na Lei 8/2009, do 22 de decembro, que non estean asociados ao autoconsumo industrial, poderán ser consideradas como iniciativas empresariais prioritarias aqueles proxectos que xustiﬁquen un compromiso industrial asociado á implantación do
proxecto eólico que supoña a creación ou consolidación dun volume mínimo de vinte e cinco postos
de traballo directos en Galicia, baixo a modalidade de contrato indeﬁnido e computados a xornada
completa, así como aqueles proxectos que xustiﬁcasen a totalidade dos compromisos industriais
derivados da Orde de 29 de marzo de 2010 ou aqueles proxectos que supoñan un volume de investimento, tendo en conta o valor medio anual en función da tecnoloxía de mercado, superior a
vinte millóns de euros, sempre que conten cun permiso de acceso e conexión ﬁrme e vixente e que
conten con infraestruturas de evacuación autorizadas ou executadas e en funcionamento que permitan a vertedura á rede de transporte ou distribución da enerxía eléctrica xerada.
3. O Consello da Xunta de Galicia poderá, mediante acordo, reducir os limiares sinalados nas letras a) e b) do apartado 1 cando se trate de iniciativas de emprendemento colectivo ou que contribúan á integración sociolaboral de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión mediante
fórmulas empresariais da economía social.»
Tres. Elimínase o apartado 2 da disposición transitoria cuarta, e esta queda redactada como
segue:
«Disposición transitoria cuarta. Prazos para solicitar autorizacións de explotación de parques eólicos
1. As persoas titulares de autorizacións administrativa previa e de construción, ou, de ser o caso,
aprobación de proxecto, de parques eólicos obtidas con anterioridade á entrada en vigor desta lei
disporán dun prazo de catro anos, contado desde súa a entrada en vigor, para solicitar a correspondente autorización de explotación. Excedido o prazo indicado sen que se solicitase a autorización de explotación, a dirección xeral con competencias en materia de enerxía poderá iniciar os
correspondentes procedementos de revogación das autorizacións administrativa previa e de construción ou, de ser o caso, aprobación do proxecto, con audiencia das persoas titulares.
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2. O prazo para obter a autorización de explotación para as persoas promotoras con solicitudes
de autorización administrativa previa e/ou de construción en tramitación con anterioridade á entrada en vigor desta lei será, como máximo, de tres anos, contado desde a data de notiﬁcación da
autorización de construción. Excedido este prazo sen que se solicitase a autorización de explotación,
a dirección xeral competente en materia de enerxía poderá iniciar os correspondentes procedementos de revogación das autorizacións administrativa previa e de construción, con audiencia das
persoas titulares.»
Disposición derradeira cuarta. Modiﬁcación da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia
Modifícase o número 3 do artigo 34 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, que queda redactado como segue:
«3. Non será preceptivo o informe da consellaría con competencias en materia de patrimonio
cultural no caso dos instrumentos de planeamento urbanístico de desenvolvemento parcial de ám-
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bitos limitados nos que a entidade local respectiva certiﬁque a constancia da inexistencia de bens
integrantes do patrimonio cultural de Galicia, baseándose nos informes previos, cunha antigüidade
inferior a cinco anos, da consellaría con competencias en materia de patrimonio cultural relativos
a outros plans, programas ou proxectos que afecten a totalidade do ámbito que se pretende ordenar e que inclúan un estudo completo do patrimonio cultural.
A entidade local respectiva comunicará a certiﬁcación emitida á consellaría con competencias
en materia de patrimonio cultural.
Así mesmo, tampouco será preceptivo o devandito informe da consellaría con competencias
en materia de patrimonio cultural nos plans, programas e proxectos en solo rústico, sempre que
non afecten o solo de protección patrimonial, nin afecten ningún ben declarado de interese cultural ou catalogado, o seu contorno de protección ou, de ser o caso, a súa zona de amortecemento.»
Disposición derradeira quinta. Modiﬁcación da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior
de Galicia
Modifícase a letra b) do número 3 do artigo 32 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio
interior de Galicia, que queda redactada como segue:
«b) Declaración de impacto, informe de impacto ou de incidencia ambiental, cando proceda segundo a normativa vixente en materia ambiental.»
Disposición derradeira sexta. Modiﬁcación da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o
aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental
A Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se
crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, queda modiﬁcada como segue:
Un. Modifícase o número 1 do artigo 3, que queda redactado como segue:
«1. Quedan sometidas ao disposto na presente lei aquelas instalacións de produción de electricidade obtida da enerxía eólica cuxa autorización, conforme o previsto no artigo 27.13 do Estatuto
de autonomía, sexa competencia da Comunidade Autónoma. Ao resto de instalacións do mesmo
tipo situadas no territorio de Galicia seranlles aplicables en todo caso as disposicións do título II, III
e V da presente lei.»

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Dous. Modifícase o número 4 do artigo 6, que queda redactado como segue:
«4. Non poderán implantarse parques eólicos fóra das áreas incluídas no Plan sectorial eólico
de Galicia, coa excepción das modiﬁcacións substanciais dos parques en funcionamento nos termos
que se desenvolvan regulamentariamente, así como aqueles proxectos que teñan unha clara incidencia territorial pola súa entidade económica e social, posúan unha función vertebradora e estruturante do territorio e sexan declarados como tales polo Consello da Xunta de Galicia, por
proposta da consellaría competente en materia de enerxía.
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En calquera caso, todos os proxectos deberán cumprir as distancias mínimas ás delimitacións
do solo de núcleo rural, urbano e urbanizable residencial establecidas no artigo 33, e será necesario
que o uso do solo sexa compatible coa implantación destas infraestruturas.»
Tres. Modiﬁcase o número 2 do artigo 29, que queda redactado como segue:
«2. Só se poderá solicitar o inicio dun procedemento de autorización administrativa previa e de
construción dun parque eólico se a persoa solicitante e o parque eólico cumpren cos requisitos establecidos nos artigos 30,31 e 32, así como se contan co permiso de acceso á rede de transporte e
distribución. Non serán admitidas aquelas solicitudes que incumpran estes requisitos.»
Catro. Modifícanse as letras e) e f) do número 4 do artigo 29, que quedan redactadas como
segue:
«e) De ser o caso, proxecto sectorial, co contido e a documentación exixidos nos artigos 44 e 45
da Lei 1/2021, de 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, para os proxectos de interese
autonómico.
f) Para aqueles casos en que a persoa promotora solicitase a declaración de utilidade pública,
de acordo co artigo 44, relación de bens e dereitos afectados, así como a xustiﬁcación da necesidade
da expropiación, xunto cunha declaración responsable dos acordos acadados coas persoas titulares
dos bens e dereitos afectados.»
Quinto. Modifícase o artigo 33, que queda redactado como segue:
«1. As solicitudes de autorización administrativa previa e de construción de parques eólicos estudaranse e tramitaranse na estrita orde temporal da súa data de presentación.
2. A dirección xeral competente en materia de enerxía veriﬁcará o cumprimento dos requisitos
de capacidade das persoas solicitantes e das solicitudes indicados no artigo 29.2.
3. No caso de incumprimento dos devanditos requisitos, a dirección xeral competente emitirá
unha resolución na que declarará a inadmisión da solicitude.

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4. No caso de cumprimento, a dirección xeral competente notiﬁcara á persoa solicitante a admisión
a trámite para que proceda ao pagamento da taxa de autorización administrativa recollida no código
02 do punto 37 do anexo III da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras
da Comunidade Autónoma de Galicia, ou norma que a substitúa. A persoa solicitante disporá dun
prazo máximo dun mes para a presentación do xustiﬁcante de pagamento da devandita taxa.
A presentación do xustiﬁcante de pagamento da taxa será requisito necesario para que prosiga
a tramitación. Se o suxeito promotor non achegar a xustiﬁcación prevista no apartado anterior no
prazo establecido, o órgano competente terao por desistido da súa solicitude.
5. A orde de tramitación das solicitudes de autorización administrativa admitidas poderase determinar mediante resolución motivada do centro directivo competente en materia de enerxía,
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tendo en conta as posibilidades de evacuación da enerxía eléctrica destes proxectos, así como os
proxectos tractores ou que se declaren iniciativa empresarial prioritaria, de acordo coa normativa
aplicable.
6. Previamente, a persoa promotora poderá solicitar ao órgano ambiental que elabore un documento de alcance do estudo de impacto ambiental, segundo o procedemento establecido no artigo 34 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ou norma que a substitúa. No
caso de proxectos que deban ser obxecto dunha avaliación ambiental simpliﬁcada, a dirección
xeral competente en materia de enerxía remitirá ao órgano ambiental o documento ambiental do
proxecto, para que realice o procedemento de consulta recollido no artigo 46 da Lei 21/2013, do 9
de decembro, de avaliación ambiental, ou norma que a substitúa.
7. A dirección xeral competente en materia de enerxía enviará copia do proxecto sectorial do
parque eólico ao órgano autonómico competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo, para o efecto de obter, no prazo máximo de vinte días, informe sobre o cumprimento dos
requisitos de distancias ás delimitacións do solo de núcleo rural, urbano ou urbanizable delimitado,
establecidos no Plan sectorial eólico de Galicia.
8. Así mesmo, o dito órgano poderá solicitar informes previos aos órganos sectoriais en función
das posibles afeccións que poidan resultar incompatibles co proxecto. O prazo máximo para a emisión destes informes será dun mes. Transcorrido este prazo sen pronunciamento expreso, continuarase co procedemento. Será condición necesaria para continuar co procedemento que estes
informes non teñan carácter desfavorable. De ser o caso, arquivarase a solicitude por incompatibilidade, logo de audiencia ao promotor, e procederase á devolución das garantías económicas correspondentes.
9. Obtido o informe de cumprimento de distancias, a dirección xeral competente en materia de
enerxía enviará o expediente á unidade tramitadora. Nos supostos de parques eólicos cuxa implantación afecte máis dunha provincia, a unidade tramitadora será a dirección xeral competente
en materia de enerxía.

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10. A unidade responsable da tramitación someterá a información pública, de forma simultánea,
o proxecto de execución, o estudo de impacto ambiental no caso de avaliación ambiental ordinaria
e, de ser o caso, o proxecto sectorial, mediante a súa publicación no Diario Oﬁcial de Galicia, así como
na páxina web da consellaría competente en materia de enerxía. No caso de que se solicite a declaración de utilidade pública, realizarase de forma simultánea o trámite de información pública mediante a publicación nun dos xornais de maior circulación de cada unha das provincias afectadas.
11. Durante o prazo indicado, calquera persoa, entidade ou organismo interesado poderá presentar cantas alegacións coide oportunas ou solicitar o exame do expediente e da documentación
técnica, ou parte dela mesma que se acorde. Das alegacións presentadas darase traslado á persoa
solicitante, para que esta formule a contestación ao contido daquelas e o comunique á unidade
tramitadora no prazo máximo de quince días.
12. De modo simultáneo ao trámite de información pública, a unidade responsable da tramitación
realizará o trámite de audiencia e de consultas ás administracións públicas afectadas e ás persoas in-

37663

XI lexislatura. Número 96. 17 de febreiro de 2021

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

teresadas, solicitando, cando menos, os informes preceptivos indicados para a avaliación ambiental e
de aprobación do proxecto sectorial, dando audiencia aos concellos afectados. Así mesmo, enviaranse
de forma simultánea as separatas do proxecto presentado ás distintas administracións, organismos
ou empresas do servizo público e de servizos de interese xeral afectados, con bens e dereitos ao seu
cargo, co obxecto de que establezan o condicionado técnico procedente do proxecto de execución.
13. No caso de avaliación ambiental simpliﬁcada, realizaranse os trámites indicados na sección
2ª do capítulo II da Lei 21/2013, de avaliación ambiental, ou norma que a substitúa.
14. Aplicarase o regulado na sección 1ª do capítulo I da Lei xxx/2021, de simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, coa única excepción do prazo para a emisión
dos condicionados técnicos do proxecto de execución, que se reduce a un mes desde a recepción
da solicitude. De non se recibiren estes condicionados en prazo, entenderase a conformidade co
proxecto, e continuarase a tramitación do procedemento.
15. A unidade tramitadora enviará á persoa promotora os informes e as alegacións recibidas
para a súa conformidade e/ou consideración na redacción do proxecto de execución, do estudo de
impacto ambiental e do proxecto sectorial, a ﬁn de que realice as modiﬁcacións e adaptacións de
cada un destes documentos. A persoa promotora disporá do prazo máximo dun mes para presentar os documentos deﬁnitivos adaptados para continuar co procedemento. De non se presentar
esta documentación no prazo indicado, entenderase que o promotor desiste da solicitude de autorización administrativa e arquivarase a solicitude, sen más trámites. O arquivo da solicitude será
realizado pola unidade tramitadora, que o comunicará ao órgano competente.
16. A unidade tramitadora emitirá ou solicitará, de ser o caso, ao órgano territorial onde se sitúe
a instalación o informe relativo á normativa de instalacións industriais e eléctricas. Cando lle corresponda a tramitación do procedemento, o órgano territorial remitirá o expediente completo á dirección
xeral competente en materia de enerxía, engadindo ao informe anterior un resumo da tramitación
realizada ata ese momento, para que a dirección xeral proceda a ditar a correspondente resolución.
17. A valoración positiva ambiental exixible ao proxecto de acordo co resultado da avaliación realizada de conformidade co establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro, así como o informe de
cumprimento de distancias indicado no punto 7 deste artigo, serán requisitos indispensables para
o outorgamento da autorización administrativa previa e de construción.

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
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18. Así mesmo, deberase acreditar a obtención do permiso de acceso e conexión á rede de transporte ou distribución, segundo corresponda, previamente ao outorgamento da autorización administrativa previa e de construción.»
Seis. Dáselles unha nova redacción aos apartados 1 e 3 e engádese o apartado 4 e 5 no artigo
40, que queda redactado como segue:
«Artigo 40. O proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico)
1. Todas as referencias ao proxecto sectorial entenderanse referidas á ﬁgura de proxecto de interese autonómico da Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.
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Completados os trámites previstos no artigo 33 da presente lei relativos ao proxecto sectorial,
o Consello da Xunta, por proposta da persoa titular da consellaría competente en materia de enerxía, e contando co previo informe preceptivo do organismo con competencias en materia de ordenación do territorio, que deberá ser emitido no prazo máximo de dous meses, aprobará
deﬁnitivamente, de proceder, o proxecto sectorial, coas modiﬁcacións ou correccións que considere
convenientes.
2. Quedan exceptuados de avaliación ambiental estratéxica os proxectos sectoriais de incidencia
supramunicipal dos parques eólicos, así como os das súas infraestruturas de evacuación, cando o
proxecto de execución da infraestrutura concreta estea sendo ou vaia ser sometido á avaliación
ambiental, de acordo coa Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ou norma que
a substitúa.
3. Nos casos en que o proxecto sectorial do parque eólico autorizado estea aprobado polo Consello da Xunta de Galicia e a persoa promotora presentase unha modiﬁcación non substancial das
recollidas no apartado 1 do artigo 37 recoñecida como tal, enviarase ao órgano competente en ordenación do territorio e urbanismo o recoñecemento desta modiﬁcación non substancial, así como
o informe favorable do órgano ambiental indicado no apartado d) do punto 1 do artigo 37 e a addenda do proxecto sectorial na que se recollan estas modiﬁcacións, para os efectos de que se emita
o informe preceptivo previo á aprobación da modiﬁcación do proxecto sectorial por parte do Consello da Xunta.
4. Exceptúanse da obriga da aprobación dun proxecto sectorial aqueles proxectos eólicos e as
súas infraestruturas de evacuación que se implanten naqueles concellos onde a natureza do uso
do solo sexa compatible con este tipo de infraestruturas. Para estes casos deberase achegar, xunto
coa documentación da solicitude, o certiﬁcado do concello que acredite esta circunstancia, en substitución do proxecto sectorial.
5. En todo caso, e para os efectos do regulado no punto 1 do artigo 37 da Lei 2/2016, do solo de
Galicia, no solo rústico estará permitida a apertura de camiños rurais contidos nos proxectos eólicos
e das súas infraestruturas de evacuación aprobados pola administración competente.»
Sete. Elimínase o apartado 2 do artigo 34, que queda redactado como segue:

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
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«Artigo 34. Resolución da autorización administrativa previa e de construción e ﬁnalización do procedemento
1. Logo de realizada a instrución do procedemento administrativo de autorización e acreditado
por parte da persoa solicitante o acceso e a obtención do punto de conexión á rede de transporte
ou á rede de distribución, segundo corresponda, a dirección xeral competente en materia de enerxía
ditará resolución respecto do outorgamento da autorización administrativa previa e da autorización
administrativa de construción do parque eólico no prazo máximo de dous meses, contado desde a
recepción da documentación completa no órgano competente para resolver o procedemento.
2. A resolución de autorización administrativa previa e de construción expresará que a persoa
promotora disporá dun prazo de tres anos, contado a partir do seu outorgamento, para solicitar a
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correspondente autorización de explotación, indicando que, no caso de incumprimento, poderá
producirse a súa revogación nos termos establecidos no punto 10 do artigo 53 da Lei 24/3013, do
26 de decembro, do sector eléctrico, ou norma que a substitúa.
3. A resolución publicarase integramente no Diario Oﬁcial de Galicia e notiﬁcarase a todas as terceiras persoas que formulasen alegacións e teñan carácter de interesadas no expediente. A falta
de resolución expresa no prazo indicado terá efectos desestimatorios e habilitará a persoa solicitante para interpor os recursos que procedan.
4. De conformidade co previsto no artigo 84 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, ou norma que a substitúa, xunto coa resolución,
porán ﬁn ao procedemento a desistencia das persoas interesadas, a renuncia ao dereito en que se
funde a solicitude cando tal renuncia non estea prohibida polo ordenamento xurídico, a declaración
de caducidade e a imposibilidade material de continualo por causas sobrevidas. A declaración de caducidade do procedemento, cando se produza a súa paralización por causa imputable á persoa interesada, será acordada de conformidade co establecido no artigo 95 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou norma que a substitúa.»
Oito. Engádese unha disposición adicional cuarta, que queda redactada como segue:
«Disposición adicional cuarta. Réxime xurídico
No procedemento de autorizacións administrativas das instalacións de parques eólicos serán
de aplicación os artigos 50, 51 e 52 da Lei xxx/2020, de simpliﬁcación administrativa e de apoio á
reactivación económica de Galicia.»
Disposición derradeira sétima. Modiﬁcación da Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia
A Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, queda modiﬁcada como segue:
Un. Modifícase o número 2 do artigo 55, que queda redactado como segue:
«2. O procedemento e a forma de cesión a título gratuíto ou oneroso destes locais determinaranse
regulamentariamente. Entre outros supostos, poderá cederse o uso gratuíto a entidades prestadoras
de servizos sociais durante dez anos prorrogables, por causas debidamente motivadas no expediente.»

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
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Dous. Engádese un novo número 4 ao artigo 55, coa seguinte redacción:
«4. No suposto de que sexa preciso facer obras de acondicionamento nos locais que se adxudiquen en réxime de alugueiro, o Instituto Galego da Vivenda e Solo poderá establecer un período
de carencia no pagamento das rendas de ata tres anos.»
Tres. Modifícase o número 2 do artigo 60, que queda redactado como segue:
«2. Para o resto das vivendas protexidas, a duración do réxime legal de protección determinarase
en función do ámbito territorial de localización das vivendas e do seu destino.»
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Catro. Modifícase o número 3 do artigo 60, que queda redactado como segue:
«3. Conforme o establecido no punto anterior, o réxime de protección das vivendas de protección autonómica situadas no denominado ámbito territorial de prezo máximo superior terá unha
duración de vinte e cinco anos; o das vivendas situadas na zona territorial primeira terá unha duración de vinte anos; e o das vivendas situadas na zona territorial segunda, de quince anos,
desde a data da cualiﬁcación deﬁnitiva. Regulamentariamente determinaranse os concellos incluídos en cada zona territorial.
A duración do réxime de protección das promocións que se cualiﬁquen como vivendas de protección autonómica con destino a alugamento será de quince anos, salvo que se ediﬁquen sobre
un solo desenvolvido por un promotor público.»
Cinco. Modifícase o número 4 do artigo 60, que queda redactado como segue:
«4. A duración do réxime de protección das vivendas protexidas ediﬁcadas en solo público por
unha persoa promotora titular dun dereito de superﬁcie poderá estenderse ata acadar a duración
total do dereito de superﬁcie, aínda que esta sexa superior a trinta anos.»
Seis. Engádese un novo número 5 ao artigo 60, coa seguinte redacción:
«5. En todo caso, para as vivendas que se acollan ao ﬁnanciamento ou ás axudas estatais, aplicarase, en canto á duración do réxime de protección, o que dispoña a correspondente normativa
reguladora das citadas axudas.»
Sete. Modifícase o número 3 do artigo 61, que queda redactado como segue:
«3. As vivendas protexidas non poderán ser obxecto de descualiﬁcación mentres dure o seu réxime legal de protección.»
Oito. Elimínase o número 4 do artigo 61 e reenumérase o número 5, que pasa a ser o número 4.
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Nove. Modifícase o número 1 do artigo 63, que queda redactado como segue:
«1. Poderán acceder a unha vivenda protexida, en réxime de dominio ou dereito de uso ou gozo,
inter vivos, en primeira ou ulteriores transmisións, a título oneroso ou gratuíto, voluntariamente ou
en vía executiva, as persoas que, carecendo dunha vivenda en propiedade, acrediten os ingresos
que, en atención aos criterios determinados regulamentariamente, se concreten mediante resolución da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo e cumpran os requisitos que regulamentariamente se establezan para o acceso a este tipo de vivendas.»
Dez. Modifícase o número 1 do artigo 66, que redactado como segue:
«1. Durante o período legal de protección, calquera acto de disposición ou de arrendamento de
vivendas protexidas en primeira ou posteriores transmisións estará suxeito a un prezo de venda

37667

XI lexislatura. Número 96. 17 de febreiro de 2021

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ou renda máximo que, en atención aos criterios determinados regulamentariamente, será ﬁxado
mediante acordo do Consello da Xunta de Galicia.»
Once. Engádese unha disposición adicional vixésima, coa seguinte redacción:
«Disposición adicional vixésima. Posibilidade excepcional de concesión de exencións, condonacións,
rebaixas e moratorias no pagamento dos recibos de alugueiro de vivendas e locais do Instituto Galego
da Vivenda e Solo
O Instituto Galego da Vivenda e Solo, logo de autorización do Consello da Xunta de Galicia, en
casos excepcionais de marcado carácter social debidamente motivados, poderá conceder exencións, condonacións, rebaixas e moratorias no pagamento dos recibos de alugueiro das vivendas
e locais da súa titularidade.»
Doce. Engádese unha disposición adicional vixésimo primeira, coa seguinte redacción:
«Disposición adicional vixésima primeira. Exención na aplicación dos requisitos para obter a condición de persoa beneﬁciaria das axudas do bono de alugueiro social e do bono de alugueiro social para
vítimas de violencia de xénero outorgadas pola Administración autonómica
Non será exixible o requisito de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e
fronte á Seguridade Social para obter a condición de persoa beneﬁciaria para obter a condición de
persoa beneﬁciaria das axudas do bono de alugueiro social e do bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero outorgadas pola Administración autonómica, debido á natureza social
destas subvencións.»
Disposición derradeira oitava. Modiﬁcación da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia
Engádese un novo número 12 ao artigo 23 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e
exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, coa seguinte redacción:
«12. As inscricións e modiﬁcacións no Censo de Solo Empresarial de Galicia.»

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
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Disposición derradeira novena. Modiﬁcación da Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos
e apostas en Galicia
Modifícase o número 2 do artigo 10 da Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e
apostas en Galicia, que queda redactado como segue:
«2. Son salóns de xogo os autorizados para explotar neles de forma permanente máquinas dos
tipos A, A especial e B. No caso de que se exploten conxuntamente coas máquinas de tipo A calquera dos outros tipos referidos, deberán estar instaladas as de tipo A en salas diferentes ás de
tipo A especial e B, sen que poida existir comunicación directa entre as salas, agás no caso de que
exista prohibición de entrada a menores no salón de xogo.
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No primeiro caso a superﬁcie da sala non poderá ser inferior a cincuenta metros cadrados e no
segundo, a cento cincuenta metros cadrados. En ambos os dous supostos a ocupación máxima
non será superior a unha máquina por cada tres metros cadrados.»
Disposición derradeira décima. Modiﬁcación do Regulamento de máquinas recreativas e de azar da
Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 39/2008, do 21 de febreiro
Modifícase o número 5 do anexo do Regulamento de máquinas recreativas e de azar da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 39/2008, do 21 de febreiro, que queda redactado como segue:
«5. Número de máquinas e distribución
1. O número de máquinas que se poderán instalar e explotar nos salóns recreativos e de xogo
será, como mínimo, de 5 máquinas das tipoloxías previstas na Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora de xogos e apostas en Galicia, respectivamente.
2. As máquinas colocaranse de forma que nin elas nin os seus espazos de utilización obstaculicen
os corredores e as vías de circulación.»
Disposición derradeira décima bis. Modiﬁcación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Engádese unha disposición adicional cuarta, que queda redactada como segue:
«Disposición adicional cuarta. Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo
Crearase a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo, como órgano
con funcións especíﬁcas de carácter consultivo nas referidas materias, no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia.
A súa composición, organización e funcionamento serán establecidos regulamentariamente,
garantindo a representación das administracións públicas con competencias urbanísticas.

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, prevista no artigo 9 desta lei, pasará a integrarse
na Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo, a partir da súa creación.
Ata ese momento continuará no desenvolvemento das súas funcións.»
Disposición derradeira décimo primeira. Adaptación da normativa reguladora dos órganos asesores
e consultivos
No prazo de seis meses desde a entrada en vigor desta lei adaptarase, por instancia de cada
consellaría competente na materia, a normativa reguladora dos órganos asesores e consultivos a
que se reﬁre o número 3 do artigo 25, co obxecto de revisar os actos sometidos ao seu ditame ou
informe, así como a periodicidade das súas sesións, para garantir que os distintos órganos sectoriais autonómicos emitan os informes sectoriais nos prazos establecidos.
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Disposición derradeira décimo segunda. Adaptación do Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia
As medidas previstas no capítulo II do título III desta lei resultarán de aplicación nos espazos
protexidos Rede Natura 2000 de Galicia desde o momento da súa entrada en vigor, sen prexuízo
da ulterior adaptación do Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, aprobado polo Decreto
37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.
Disposición derradeira décimo terceira. Modiﬁcacións regulamentarias
As previsións do Regulamento de máquinas recreativas e de azar da Comunidade Autónoma de
Galicia, aprobado polo Decreto 39/2008, do 21 de febreiro, que son obxecto de modiﬁcación pola
presente lei poderán ser modiﬁcadas por norma do rango regulamentario correspondente á norma
na que ﬁguran.
Disposición derradeira décimo cuarta. Desenvolvemento regulamentario
Autorízase o Consello da Xunta de Galicia a ditar cantas normas sexan precisas para o desenvolvemento desta lei.
Disposición derradeira décimo quinta. Entrada en vigor
Esta lei entrará en vigor aos vinte días naturais da súa publicación no Diario Oﬁcial de Galicia,
agás o disposto no apartado tres da disposición derradeira terceira, que producirá os efectos desde
o 26 de outubro de 2020.
Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2021
Paula Prado del Río
Secretaria da Comisión
Vº e pr.
Noa Presas Bergantiños
Presidenta da Comisión

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mantemento de emendas e formulación de votos particulares en relación coa Proposición de lei de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de
Galicia
- 6203 (11/PPL-000002)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Proposición de lei de simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia
BOPG nº 59, do 09.12.2020
Ordénase a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia das emendas mantidas e dos
votos particulares formulados ao Ditame emitido pola Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
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— G. P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 11056).
— G. P. Do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm. 11052).
Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2021
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 16 de febreiro de 2021, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.5. Mocións
1.3.5.1. Mocións presentadas

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación
- 10802 (11/MOC-000025)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa nova onda de contaxios de covid-19 e a estratexia de vacinación. (Moción consecuencia da Interpelación nº 8569, publicada no BOPG nº 83, do 27.01.2021, e debatida na sesión plenaria do 09.02.2021)
- 10901 (11/MOC-000026)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ﬁnanciamento local.
(Moción consecuencia da Interpelación nº 6176, publicada no BOPG nº 63, do 16.12.2020, e debatida
na sesión plenaria do 09.02.2021)

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10913 (11/MOC-000027)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para a xestión da crise sanitaria provocada
pola pandemia. (Moción consecuencia da Interpelación nº 7888, publicada no BOPG nº 79, do
20.01.2021, e debatida na sesión plenaria do 09.02.2021)

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas
Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación
- 10497 (11/PNP-001044)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación da UCI do
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense ao longo da terceira onda da covid-19. (Procedemento de urxencia)
- 10946 (11/PNP-001087)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto que vai ter na
economía de Galicia o levantamento das medidas adoptadas para frear os efectos da covid-19 no
eido económico. (Procedemento de urxencia)

Admisión a trámite e publicación
- 10127 (11/PNP-001015)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez Fernández, Rosana
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto das actividades relacionadas
co coidado e benestar dos animais e as medidas establecidas para afrontar a covid-19
- 10130 (11/PNP-001016)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun plan integral para o asesoramento das novas
incorporacións da mocidade á actividade agrogandeira
- 10136 (11/PNP-001017)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa crise que está a padecer
o sector vitivinícola, a consecuencia da pandemia da covid-19, así como as demandas que debe realizar ao Ministerio de Agricultura en relación co novo Programa de apoio ao sector vitivinícola español

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10146 (11/PNP-001018)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa contaminación do
solo por nitratos e do aire por amoníaco derivada das actividades do sector agrogandeiro
- 10204 (11/PNP-001020)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co ﬁn de evitar o contaxio pola covid19 do persoal ao servizo da Xunta de Galicia
- 10247 (11/PNP-001021)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o servizo de transporte
metropolitano nas parroquias de Ortoño, Bugadillo e Biduído, no concello de Ames
- 10287 (11/PNP-001022)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa resolución aprobada
polo Parlamento Europeo respecto do aumento dos recursos pesqueiros no mar
- 10291 (11/PNP-001023)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos proxectos de construción de seis parques eólicos no monte do Gato, nos concellos de Oza-Cesuras, Aranga e Coirós
- 10303 (11/PNP-001024)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dun informe no que se avalíen a execución e resultados
do Plan galego de rehabilitación, alugueiro e mellora do acceso á vivenda 2015-2020, ou Plan RehaVita
- 10318 (11/PNP-001025)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Servizo de Cardioloxía
do Hospital da Mariña

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10326 (11/PNP-001028)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co funcionamento das unidades de mama
- 10333 (11/PNP-001029)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa comercialización do marraxo acumulado en cámaras frigoríﬁcas desde o ano 2020 e o establecemento
pola Unión Europea da cota de capturas desa especie
- 10341 (11/PNP-001030)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dun proceso de modernización e actualización da
oferta de ciclos de formación profesional no Sistema educativo de Galicia
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- 10343 (11/PNP-001031)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a actualización da normativa vixente en materia de atención á diversidade do alumnado dos centros educativos de Galicia
- 10352 (11/PNP-001032)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a actualización polo Goberno galego do procedemento de avaliación e cualiﬁcación do recoñecemento de competencias profesionais
- 10354 (11/PNP-001033)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan estratéxico termal para cada unha das catro
provincias de Galicia
- 10360 (11/PNP-001034)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun novo plan estratéxico termal para Ourense
- 10365 (11/PNP-001035)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a construción, por parte da Consellería do Mar, no primeiro semestre de 2021, da vía de acceso sur ao porto da Guarda

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10370 (11/PNP-001036)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a execución por parte do Goberno galego, no primeiro semestre de 2021, das obras de renovación das beirarrúas da estrada PO-552, ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, no concello de Nigrán
- 10380 (11/PNP-001037)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a recuperación polo Goberno galego da atención médica que se viña prestando de luns a
venres en horario de tarde no Centro de Saúde de Burela
- 10396 (11/PNP-001038)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Servizo de Cardioloxía
do Hospital da Mariña
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- 10438 (11/PNP-001039)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
Sobre a creación polo Goberno galego dunha praza de enfermeiro ou enfermeira especialista en
obstetricia-xinecoloxía (matrón ou matrona) no Centro de Saúde de Foz, así como sobre a recuperación dos servizos sanitarios suprimidos no concello
- 10451 (11/PNP-001040)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a aprobación e execución polo Goberno galego dun proxecto de mellora da seguridade viaria
da estrada PO-546, coñecida como a «estrada vella Pontevedra-Marín»
- 10474 (11/PNP-001041)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Ortega Otero, Marina
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa redacción dun novo
plan de seguridade viaria de Galicia
- 10476 (11/PNP-001042)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Goberno central para achegar liquidez e contribuír á pervivencia do sector do transporte público de
viaxeiros
- 10490 (11/PNP-001043)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto que están a
ter as medidas de prevención fronte á covid-19 establecidas na Orde do 26 de xaneiro de 2021, nos
establecementos comerciais retallistas de produtos hixiénicos, persoas autónomas e pemes

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10531 (11/PNP-001045)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas deﬁciencias materiais
e as carencias de servizos e de persoal existentes no ámbito ferroviario de Galicia, así como as demandas que debe realizar ao Goberno central para o aumento das prazas de maquinista
- 10571 (11/PNP-001046)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas exportacións galegas,
a Estratexia de Internacionalización da Empresa Galega 2020 e o impacto da terceira onda da pandemia da covid-19
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- 10579 (11/PNP-001047)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa mortaldade de moluscos e a perda de ingresos no sector marisqueiro das rías de Arousa e Pontevedra
- 10580 (11/PNP-001048)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos requisitos e baremos
establecidos na convocatoria do proceso selectivo para a cobertura da praza de subdirector ou subdirectora da AGADER para as Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural
- 10587 (11/PNP-001049)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto da pandemia
da covid-19 nos diagnósticos e capacidade asistencial dos servizos de oncoloxía do sistema sanitario
público de Galicia
- 10597 (11/PNP-001050)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a execución polo Goberno galego, no primeiro semestre de 2021, das reformas solicitadas
polos centros educativos do concello de Mos
- 10602 (11/PNP-001051)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a execución polo Goberno galego, no primeiro semestre de 2021, das reformas solicitadas
polos centros educativos da vila de Baiona

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10633 (11/PNP-001052)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para que axilice os pagos das libranzas que perciben os usuarios e usuarias de dependencia en Galicia, así como realizar as actuacións oportunas para que este
tipo de feitos non se repita nun futuro
- 10641 (11/PNP-001053)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia e a presentación na Cámara galega , no prazo de tres
meses, dun protocolo integral de atención a empresas en crise
- 10737 (11/PNP-001054)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
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Sobre a demanda á Xunta de Galicia para solicitar ao Goberno de España a que cubra o 100 % das
prazas de profesionais sanitarios de Sanidade Marítima en Galicia
- 10739 (11/PNP-001055)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia a que demande ao Goberno de España unha pronta negociación
cos Estados membros de cara a obter do BAR Brexit Adjustment Reserve (Reserva de Adaptación ao
Brexit), un apoio para os sectores afectados tanto directa como indirectamente polo acordo de saída
do Reino Unido en materia pesqueira, e a buscar apoios e aliados entre as rexións europeas afectadas
por este acordo de cara a defensa de criterios favorables para o sector pesqueiro galego neste ámbito
- 10753 (11/PNP-001056)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as condicións de traballo do persoal na residencia DOMUS VI de Laraxe, na Comarca de Ferrol
- 10777 (11/PNP-001057)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia relacionadas coa labor de control e
vixilancia da execución da obra do complexo hospitalario Gran Montecelo
- 10784 (11/PNP-001058)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a demanda ao Goberno galego para que proceda a paralizar o nomeamento do novo Subdirector de Agader para as relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural, deixando deserta a convocatoria e reiniciar o seu proceso de selección, cunhas novas bases para a elección deste posto directivo

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10786 (11/PNP-001059)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre a demanda ao Goberno galego para incrementar as contías destinadas para paliar os danos
causados pola fauna salvaxe, así como os investimentos para previr estes danos
- 10791 (11/PNP-001060)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a demanda á Xunta de Galicia para que solicite unha rectiﬁcación inmediata no Diario Oﬁcial
de Galicia, na que se inclúa no apartado de comercio esencial aos
establecementos comerciais de venda polo miúdo de produtos hixiénicos
Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

37677

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 119 do Regulamento da Cámara, comunícalle a esa
mesa que mantén para a súa defensa en Pleno as emendas presentadas á
Proposición de lei de simplificación administrativa e de apoio á reactivación
económica de Galicia (doc. núm. 6203), agás as aprobadas ou transacionadas.

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
REXISTROaK6X3o3Ci9
Verificación:
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Gonzalo Caballero Míguez na data 15/02/2021 18:24:37
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
Fgp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a través
da súa portavoz, ao abeiro do disposto no artigo 119 do Regulamento da Cámara
MANTÉN, para a súa defensa en Pleno, todas as emendas presentadas á
Proposición de lei de simplificación administrativa e do apoio á reactivación
económica (doc. núm. 6203, 11/PPL-000002), que non foron incorporadas ao
ditame da Comisión.

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2021

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
REXISTROArJmPr29D8
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Ana Pontón Mondelo na data 15/02/2021 18:18:24
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Parlamento de Galiza
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa da deputada Iria Carreira Pazos, ao abeiro do disposto no artigo
151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a
Interpelación debatida na sesión plenaria celebrada o pasado 10 de febreiro, sobre
a política do Goberno galego en relación coa nova onda de contaxios de covid-19
e a estratexia de vacinación (doc. núm 8569, [11/INT-000518]).

Moción
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1. Realizar, e remitir ao Parlamento galego coa maior brevidade posible,
un informe actualizado da situación e desenvolvemento das primeiras etapas do
Plan Galego de Vacinación contra o SARS-CoV-2, atendendo, entre outras, á
cuestión de número de doses recibidas e así como á distribución e administración
das mesmas.
2. Deseñar un plan para as sucesivas fases do Plan de vacinación no que
se contemple o reforzo do persoal encargado da administración da vacina sen que
CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
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supoña o menoscabo doutros servizos do sistema público de saúde; orzamento, o
procedemento de vacinación que se seguirá e puntos nos que se levará a cabo, os
mecanismos de chamada á poboación diana en cada fase, así como o
procedemento de elaboración de listaxes de vacinación. Este plan deberá ser
presentado no Parlamento de Galiza antes do inicio da nova fase de vacinación.
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3. Reforzar a Atención Primaria, cunha dotación de persoal suficiente para
afrontar tanto a atención á patoloxía causada pola COVID-19 como tamén a toda
a atención ordinaria.
4. Reforzar o sistema de rastrexo e de probas masivas para a detección de
novos positivos, así como adoptar todas as medidas sanitarias que sexan
necesarias para evitar novas repuntas nas cifras de contaxios, atendendo a cortar
a cadea de transmisión do virus mediante a detección precoz dos casos
asintomáticos.”

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2021

Asdo.: Iria Carreira Pazos
Deputada do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 12/02/2021 12:13:34
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Ana Pontón Mondelo na data 12/02/2021 12:13:46
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
Begoña Rodríguez Rumbo, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo
151.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte moción para
substanciar a interpelación debatida na sesión plenaria do día 9 de febreiro de
2021, sobre a política do Goberno galego en relación co financiamento local
(doc. núm. 6176).
Moción
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:
1º) Realizar as actuacións precisas para garantir o 100 % de execución das
partidas destinadas a entidades locais galegas.
2º) Remitir á Cámara galega no primeiro trimestre do ano un informe por
consellarías respecto da execución das diversas partidas dirixidas ás corporacións
locais de Galicia durante a X lexislatura, desagregado por consellarías.
3º) Remitir á Cámara galega no primeiro trimestre do ano un informe respecto da
execución das diversas partidas dirixidas ás corporacións locais de Galicia
durante o ano 2020, desagregado por consellarías.
4º) Acordar coa Fegamp un incremento do Fondo de Cooperación Local para este
exercicio, tendo en conta as contías non finalistas dentro do capítulo de
transferencias totais da Xunta de Galicia con destino ás entidades locais que o
Goberno galego deixa sen executar.
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5ª Iniciar no primeiro semestre deste ano, no seo da Comisión Galega de
Cooperación Local, o estudo e debate dun proxecto de lei que regule a
participación no financiamento dos concellos galegos nos ingresos da Xunta de
Galicia.
6º) Establecer neste exercicio os criterios que rexan o reparto das subvencións da
Comunidade Autónoma a favor das entidades locais, obxectivos e consensuados
coa Fegamp, que garantan a igualdade de acceso mediante convocatorias
públicas.
Pazo do Parlamento, 12 de febreiro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 12/02/2021 12:56:13
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Gonzalo Caballero Míguez na data 12/02/2021 12:56:27
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte moción
para substanciar a Interpelación debatida na Sesión plenaria celebrada os días 9 e
10 de febreiro do 2021, sobre as recomendacións de medidas máis restritivas de
mobilidade e de reunión nas datas das festas de Nadal e os criterios que
fundamentaron as decisións finais que tomou o Goberno galego (11/INT-000493,
documento número 7888).
Moción
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Facer público, en cada informe diario dos datos COVID de Galicia, o número
de camas UCI fisicamente existentes en total en cada momento nos hospitais
públicos galegos, distribuídas por área sanitaria. Nesta mesma información
indicarase o volume de camas ocupadas por pacientes COVID, por pacientes
doutra patoloxía e o volume de camas libres.
2. Implementar un plan de contratación extraordinaria de profesionais que
permitan desafogar tarefas dos hospitais públicos galegos, ampliando horarios de
atención durante todo o día se fora necesario a patoloxías non COVID mediante
circuítos non-COVID e permitindo ao resto de profesionais dedicarse
integramente á atención á pandemia cando sexa necesario.
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3. Aproveitar ao máximo posible os espazos infrautilizados dos hospitais públicos
de Galicia para ampliar a capacidade asistencial dos centros, dotando de medios
materiais e humanos co investimento extraordinario necesario.
4. Adquirir ou fabricar por medios propios os materiais requiridos para poder
ampliar o volume de camas UCI que poden estar dispoñibles en Galicia para
afrontar situacións de estrés sanitario como a que estamos a vivir, e en previsión
de posibles situacións futuras.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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5. Informar do número de profesionais contratados para labores de rastrexo e que
desenvolven a súa tarefa na central de seguimento situada en Bergondo.

Pazo do Parlamento, 12 de febreiro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 12/02/2021 16:49:07
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel
Antonio Lourenzo Sobral, Mª Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira
Pazos, Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández
Gómez, María González Albert, Mª Carme González Iglesias, Rosana Pérez
Fernández, Daniel Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños,
Mercedes Queixas Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés
Pérez-Piñeiro, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do no Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno polo
trámite de urxencia, relativa á situación da UCI do CHUO ao longo da terceira vaga da
covid-19 e ás actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galiza para garantir prazas
suficientes.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A alarma social xerada pola desinformación da Xunta de Galiza respecto da
situación real da UCI do CHUO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Desde o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego temos
manifestado a nosa preocupación pola situación e evolución da capacidade asistencial
do Complexo Hospitalario de Ourense. Cómpre lembrar que na vaga do outono vimos
como xa en outubro se trasladaban pacientes a outros hospitais e se cancelaban
operacións. Así mesmo, en novembro habilitáronse ata 9 camas en quirófanos mentres
se seguían derivando doentes a outros hospitais, polo que é evidente que o reforzo non
1
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chegaba onte e non ía chegar nesta nova vaga. Neste sentido, desde esta organización
así como desde diferentes colexios profesionais reclamouse desde comezos de 2021 un
reforzo de persoal e espazos.
Na semana do 21 de xaneiro os medios de comunicación informaban novamente
do aprazamento de operacións e a fin de semana do 23 de xaneiro o señor Félix Rubial,
xerente da área, afirmaba nunha entrevista dominical que o CHUO xa habilitara
novamente aquelas 9 camas. Sorprende que falando de contactos “explosivos” e tendo
en conta as características poboacionais de Ourense non se previran máis medidas, mais
resulta aínda máis sorprendente que os medios de comunicación volvan informar os días
9 e 10 de febreiro da habilitación de quirófanos como espazos para camas covid.
Máis aínda, resulta inaudito que tendo Ourense un edificio de hospitalización
“novo” e varios espazos nos demais edificios sen usar a alternativa para a dotación de
reforzos, previbles, por outra parte, sexa a de pechar quirófanos. Entendemos, polo
tanto, que estas cuestións deben ser explicada, xa que a Xunta de Galiza segue
ocultando o Plan de Continxencia do Hospital e a alarma social aumenta.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno polo trámite de urxencia:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a:
1. Realizar as actuacións necesarias para aumentar ao máximo posible o número
de camas UCI dispoñíbeis do Complexo Hospitalario de Ourense de forma estable
empregando espazos desocupados e acondicionando espazos de reserva, co obxectivo
de evitar derivacións e ter maior capacidade de soporte da presión asistencial no
períodos de empeoramento da crise covid.
2
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2. Contratar o persoal sanitario preciso para desenvolver as actuacións do punto
1.”

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2021

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Manuel Antonio Lourenzo Sobral
Mª Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
Mª Carme González Iglesias
Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores
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Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 10/02/2021 10:47:42

Xosé Luis Rivas Cruz na data 10/02/2021 10:47:57

Mercedes Queixas Zas na data 10/02/2021 10:48:05

Rosana Pérez Fernández na data 10/02/2021 10:48:18

Ramón Fernández Alfonzo na data 10/02/2021 10:48:27

Daniel Pérez López na data 10/02/2021 10:48:36

Iria Carreira Pazos na data 10/02/2021 10:48:48

Olalla Rodil Fernández na data 10/02/2021 10:48:57

Daniel Castro García na data 10/02/2021 10:49:06
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María del Carmen Aira Díaz na data 10/02/2021 10:49:16

Noa Presas Bergantiños na data 10/02/2021 10:49:24

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 10/02/2021 10:51:17
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María González Albert na data 10/02/2021 10:51:27

Xosé Luis Bará Torres na data 10/02/2021 10:51:36

María Montserrat Prado Cores na data 10/02/2021 10:51:49

Alexandra Fernández Gómez na data 10/02/2021 10:52:01

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 10/02/2021 10:52:09

María do Carme González Iglesias na data 10/02/2021 10:52:17
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Paulo Ríos Santomé na data 10/02/2021 10:52:24
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel
Antonio Lourenzo Sobral, Mª Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira
Pazos, Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández
Gómez, María González Albert, Mª Carme González Iglesias, Rosana Pérez
Fernández, Daniel Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños,
Mercedes Queixas Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés
Pérez-Piñeiro, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do no Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno polo
trámite de urxencia, sobre o impacto na economía galega do fin das medidas
adoptadas para frear os efectos da Covid -19.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén determinada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
sobre a necesidade de avaliar o impacto da Covid-19 na economía galega e de adoptar
medidas con premura.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Covid-19, ademais de supoñer unha perda terríbel de vidas que a día de hoxe
continúa, e que precisa que os gobernos prioricen e poñan todo o seu esforzo en poñerlle
freo, supuxo un duro golpe para a economía galega. Pero aínda non coñecemos o
alcance real do golpe.

1
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O impacto da pandemia na economía galega xa é evidente, pero os indicadores
non permiten ser moi optimistas sobre a evolución económica da Galiza nos próximos
meses.
No relativo ao comportamento do mercado laboral, a ocupación e o
desemprego, o ano 2020 rematou cunha taxa de paro do 12% (11,8% no 2019) e cunha
perda de 21.000 empregos en Galiza, os que 15.900 estaban ocupados por mulleres,
coas que se cebou e se ceba especialmente a crise. Como preocupante tamén son os
datos relativos á taxa de ocupación da poboación xuvenil, que diminúe respecto ao
trimestre anterior e o mesmo trimestre do 2019, e da taxa de paro deste colectivo, que se
ben diminúe lixeiramente respecto ao trimestre anterior, aumenta de xeito significativo
en comparación co cuarto trimestre do 2019. Reflectindo datos preocupantes no relativo
ao tipo de contratación.
En canto á taxa de actividade, os datos da EPA (Enquisa de Poboación Activa)
relativos ao cuarto trimestre do 2020, amosan que aquéla sitúase na Galiza no 52,3%, e
diminúe 0,2 puntos respecto ao terceiro trimestre do ano 2020. Diminución que se sitúa
no 0,8% se o comparamos co mesmo trimestre do 2019.
Hai unha parte da economía que está sostida artificialmente mediante axudas, os
ERTEs ou co aprazamento da obrigatoriedade de presentar concursos. A emerxencia
sanitaria provocou que as administracións tivesen que articular medidas con máis ou
menos celeridade, que pola pervivencia de aquela, tamén se estenderon más tempo do
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inicialmente previsto. É o caso dos ERTEs baseados nunha causa de forza maior
relacionada coa Covid-19, prorrogados ata o 31 de maio deste ano.
Pero a evolución económica apunta a que parte dos afectados polos ERTEs non
recuperarán o seu traballo. Ao que hai que engadirlle o considerable número de
traballadoras e traballadores que perderon o seu emprego pero seguen contabilizando
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coma inactivos, dado que as dificultades actuais para buscar traballo lles impiden ser
considerados coma parados.
Toda esta situación provoca que el dano causado na economía galega pola
pandemia aínda non se poida ver en toda a súa magnitude, pero o que é dunha claridade
meridiana é que a fin das axudas e dos ERTEs vai supoñer un forte impacto na
economía galega, que se verá probablemente ao longo do 2021.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno polo trámite de urxencia:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a avaliar o futuro impacto na economía
galega da fin das medidas adoptadas para frear os efectos da Covid-19 no eido
económico, e adoptar medidas que atallen ese impacto. Con especial atención ás
mulleres e á xente moza, por ser o grupo que máis sofre as consecuencias da crise no
contexto que vivimos.”

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2021
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Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Manuel Antonio Lourenzo Sobral
Mª Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
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Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
Mª Carme González Iglesias
Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 15/02/2021 12:53:35
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 15/02/2021 12:53:41

Mercedes Queixas Zas na data 15/02/2021 12:53:54

Rosana Pérez Fernández na data 15/02/2021 12:54:03
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Ramón Fernández Alfonzo na data 15/02/2021 12:54:13

Daniel Pérez López na data 15/02/2021 12:54:22

Iria Carreira Pazos na data 15/02/2021 12:54:34

Olalla Rodil Fernández na data 15/02/2021 12:54:42

Daniel Castro García na data 15/02/2021 12:54:49

María del Carmen Aira Díaz na data 15/02/2021 12:54:57

Noa Presas Bergantiños na data 15/02/2021 12:55:05

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 15/02/2021 12:55:14

María González Albert na data 15/02/2021 12:55:22

Xosé Luis Bará Torres na data 15/02/2021 12:55:29

María Montserrat Prado Cores na data 15/02/2021 12:55:37
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Alexandra Fernández Gómez na data 15/02/2021 12:55:44

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 15/02/2021 12:55:50

María do Carme González Iglesias na data 15/02/2021 12:55:59
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do
deputado Luis Bará Torres e da deputada Rosana Pérez Fernández, ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para
o seu debate en Pleno, sobre a coidado e benestar dos animais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Logo da publicación no DOG do pasado 26 de xaneiro das novas normas para
facer fronte á crise sanitaria provocada pola COVID 19, desde o BNG consideramos
que se deben ter en conta as circunstancias específicas dalgúns ámbitos, como é o caso
das actividades que teñen que ver co coidado de animais. A este respecto, chama a
atención o réxime especial e as facilidades de mobilidade que se lles dá ao sector da
caza, e as medidas restritivas aplicadas no caso do benestar animal.
Tanto as asociacións como as persoas particulares preocupadas polo benestar
dos animais están tendo problemas para poder levar a cabo a súa actividade habitual
polas dificultades para a realización de labores de recollida, entrega, xestión de casas de
acollida, adopción de animais, alimentación de colonias rexistradas, coordinación de
accións de voluntariado, recollidas de alimento, visitas veterinarias, coidado de animais
CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
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de persoas que están enfermas ou ingresadas en centros hospitalarios, etc.
Para moitos destes labores é necesario trasladarse ao outros concellos, polo que
se debe contemplar como excepción aos peches perimetrais e ás conseguintes restricións
de mobilidade.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a considerar o coidado e benestar
dos animais como actividade esencial e, en consecuencia, facilitar o labor de persoas
voluntarias e asociacións en materia de actividades de acollida, adopción de animais,
servizos veterinarios, accións de voluntariado, coidado de colonias rexistradas, coidado
de animais de persoas enfermas ou hospitalizadas e outras que sexan necesarias para o
benestar dos animais. Para estes efectos, estas actividades incluiranse como excepcións
no decreto que regula as medidas para facer fronte á COVID 19.”

Santiago de Compostela, 05 de febreiro de 2021

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Deputada do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
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Viceportavoz do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas María González Albert e Carmen Aira Díaz e do deputado Xosé Luis
Rivas Cruz, , ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre as incorporacións de mozos
e mozas e os plans de mellora da actividade agrogandeira.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como é ben sabido o rural galego sofre un despoboamento grave que tamén é
compartido por outros territorios, tanto europeos como do resto do estado español.
É fundamental pois, a incorporación de mulleres e homes xoves no tecido rural e
para iso compre orientar, asesorar e tutelar o plan emprendedor de asentamento e destas
empresas no sector primario cun marcado carácter agropecuario.
As medidas recollidas no PDR para a asignación de axudas para o apoio aos
investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para o
desenvolvemento de pequenas explotacións, e para a creación de empresas para as
persoas agricultoras mozas, que afrontan por primeira vez unha aventura empresarial
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son complexas no seu manexo, como tamén o é a xestión técnico-económica posterior
das explotacións agrogandeiras.
Temos tan só dous mecanismos públicos de soporte administrativo onde estes
mozos/as poden acudir: por un lado temos os Servizos Provinciais de Explotacións
Agrarias nas capitais de provincia, dependente da Consellería do Medio Rural e por
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outra parte contamos coas OACs (Oficinas Agrarias Comarcais), cada día máis
desmanteladas en recursos e medios humanos, que se erixen como o primeiro recurso e
en moitas veces o único a onde acudir para solicitar axuda ou consello nas tramitacións
administrativas.
As OACs convertéronse nos últimos anos en meras tramitadoras de expedientes
e canalizadoras da crecente e cada vez máis excesiva burocratización da Xunta de
Galiza, namentres o Servizo de Explotacións Agrarias centra a súa labor administrativa
case exclusivamente nas tarefas inspectoras, auditoras e sancionadoras.
A Consellería de Medio Rural descoidou o papel que exerceron as antigas
Axencias de Extensión Agraria ou o Axencia de Desenvolvemento Gandeiro, que
tiveron a súa orixe nos anos 50 e 60 e que agromaron coa finalidade de modernizar o
agro galego, a través de la transferencia de coñecemento e dos avances técnicos ás
explotacións agrogandeiras, grazas a unha administración próxima e coñecedora da
problemática rural e produtiva, que derivaron a súa función principal cara as xestións
agrarias, especialmente a tramitación e cobro das axudas públicas procedentes da PAC.
Progresivamente abandonamos deste xeito o servizo público de formación e
acompañamento para os proxectos que se presentan nas sucesivas convocatorias para
axudas á incorporación da xuventude, centrando única e exclusivamente no
cumprimento dos requirimentos das bases recollidas na convocatoria da axuda, no
control da fiscalización da execución do investimento, e no seguimento dun plan
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empresarial estandarizado, “encorsetado” e en moitas ocasións irreal e afastado da
especificidade e características singulares en cada iniciativa emprendedora.
Deste xeito, as/os xoves tropezan con todo tipo de atrancos que van dende a
creación do propio plan empresarial o máis real posible, o pago de impostos, a xestión
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técnico-económica da empresa e toda este periplo fano na máis absoluta soidade debido
a que para a Xunta de Galicia o éxito das novas incorporacións mídese pola correcta
execución das axudas e non pola viabilidade e “perdurabilidade” no tempo do proxecto
empresarial.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza á creación dun Plan Integral para
o asesoramento das novas incorporacións da mocidade á actividade agrogandeira, que
sirva de acompañamento dende o momento do deseño do plan empresarial e continúe
máis alá dos 5 anos que dura o compromiso de manter aberta a explotación, servindo
tamén para monitorizar os resultados e contemple o tutoramento e orientación sobre o
cambio da actividade produtiva no caso de ser preciso.”

Santiago de Compostela, 05 de febreiro de 2021

Asdo.: Carmen Aira Díaz
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Xosé Luis Rivas Cruz
María González Albert
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas María González Albert e Carmen Aira Díaz e do deputado Xosé Luis
Rivas Cruz, , ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre as axudas para o sector
vitivinícola, a modificación do PASVE para a inclusión das explotacións vitícolas e a
achega de fondos extraordinarios ao sector pola crise COVID.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pandemia da Covid-19 está a castigar duramente ao sector vitívinícola e os
seus efectos no sector só se poden cualificar de devastadores. Non só polo peche das
canles HORECA (hoteis, restaurantes e cafetarías) -que son o circuíto de venda habitual
de dous terzos da produción total de viño do país- durante o confinamento e as
posteriores restricións. As vendas no exterior tamén caeron en catro das cinco
denominacións de orixe do país. As limitacións provocadas pola crise sanitaria
sumáronse á incertidume xerada polo Brexit entre os importadores do Reino Unido así
como a perda de competitividade no mercado estadounidense a raíz da aplicación dos
aranceis do 25% impostos polo executivo republicano de Donald Trump.
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É importante neste contexto ter en conta os diferentes graos de afectación que
ten suposto a pandemia aos distintos actores do sector e así resulta importante
diferenciar os efectos da COVID para os viticultores e pequenos produtores que venden
a súa uva a bodegas dos efectos que a mesma pandemia tivo nestas bodegas tamén
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dependendo do seu tamaño, de se pertencen ou non a unha Denominación de Orixe e
tamén, entre estas últimas, dependendo de cal das cinco D.O. esteamos a falar.
Como apuntamento podemos sinalar que se produciu neste primeiro ano COVID
un aumento importante da venda por canles dixitais pero desde o sector confirmase que
este aumento en ningún caso se achega a cubrir a perda de vendas provocada polo peche
do sector HORECA.
As cinco Denominacións de Orixe galegas (Ribeiro, Rías Baixas, Monterrei,
Ribeira Sacra e Valdeorras) teñen moi distintos graos de presenza nos mercados
exteriores pero todas as súas exportacións acusaron os efectos da pandemia. Neste
contexto foi a D.O. de Rías Baixas a que mellor soportou o envite que tivo efectos
demoledores noutras denominacións como Valdeorras.
Un terceiro factor que ten incidido decisivamente nesta crise incomparábel a
calquera outra no sector foi a paralización do mercado turístico e vacacional, un
condicionante que ten debilitado tamén as outras canles de venda da produción
vitivinícola galega habituais sobre todo no verán.
Neste contexto estase a levar a cabo a redefinición do Programa de Apoio ao
Sector Vitivinícola Español (PASVE). A Xunta de Galiza tense que posicionar
claramente e defender diante do Ministerio de Agricultura unha reorientación destes
fondos que permitan que poidan chegar ás explotacións vitícolas que son a base do
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sector no noso país. Ao tempo é fundamental reaxustar a medida de promoción en
terceiros países para que se poidan financiar campañas de promoción a nivel interno e
europeo ás que poidan ter acceso as adegas pequenas e medinas que constitúen o maior
número do sector vitícola galego.
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Cun 4% menos de fondos, por mor do recorte orzamentario da nova PAC, e nos
tempos de crise que temos por diante é fundamental que se faga chegar parte dos fondos
aos puntos máis febles do sector: as persoas viticultoras e as adegas pequenas e
medianas.
Non é só unha cuestión de supervivencia económica, é tamén un factor de
conservación e fixación de poboación no noso territorio rural. É responsabilidade e
competencia da Xunta de Galiza habilitar os mecanismos precisos que permitan un
maior acceso dos distintos axentes do sector vitivinícola galego aos fondos do PASVE.
Hai un dato demoledor. O Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (o FEGA)
fixo no último exercicio (de outubro de 2019 a outubro de 2020) un total de pagos de
212,7 millóns de € ao sector vitivinícola do Estado Español, dos que só chegaron a
Galiza o 1,1% (ou o que é o mesmo, 2,4 millóns de euros). Os datos falan por si
propios.

A Xunta de Galiza só activou dúas liñas específicas de axudas para o sector,
unha “Para a mellora das instalacións de elaboración e comercialización”, e outra, “Para
medidas de promoción en países terceiros”. Sen embargo moitas bodegas e colleiteiros
se teñen queixado da insuficiencia destas axudas así como das dificultades de acceso ás
mesmas nun sector no que (sobre todo nas D.O. de interior do país, priman as pequenas
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bodegas e a fabricación artesanal).
O Goberno central pola súa banda aprobou en xuño un paquete de axudas de 90
millóns de € para os efectos da COVID no sector que incluía destilación de crise,
almacenamento privado e colleita en verde, uns criterios que non favorecen en absoluto
ás pequenas e medianas adegas do noso país.
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Nesta situación, a Xunta de Galiza ten de actuar nunha dupla fronte. Dunha
banda con accións directas de apoio ao sector e doutra como intermediario directo para
reorientar e axustar as medidas propostas polo Ministerio de Agricultura.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1. Habilitar fondos extraordinarios de axudas directas para o sector vitivinícola
galego, ante a grave situación de crise que padece derivada da pandemia COVID.
2. Reclamar ao Ministerio de Agricultura que modifique os criterios da nova
PASVE e os reorienten de xeito que favorezan a especificidade do sector en Galiza
superando o agravio comparativo que supón para o noso país o reparto actual
3. Incluír o sector do viño como un dos sectores estratéxicos de cara á recepción
dos fondos Next Generation para a reactivación económica..”
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Santiago de Compostela, 05 de febreiro de 2021

Asdo.: María González Albert
Carmen Aira Díaz
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Martín Seco García e Carmen Rodríguez Dacosta, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
O Pacto Verde pretende transformar a economía europea de forma que se
considere sostible en todas as súas vertentes, facendo fincapé na necesidade de
incluír todas as políticas nese reto.
A loita contra o cambio climático, a preservación do medio ambiente, do chan, da
auga, do aire, da biodiversidade e da paisaxe convertéronse en prioridade tanto
para o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, como para a nova PAC.
Segundo acordo do Consello Europeo, un 40 % do conxunto da PAC debe ter esa
vocación ambiental, e un 30 % das intervencións do Feader, do segundo piar,
teñen que estar orientadas a esa materia.
Os novos obxectivos víronse aumentados cos novos retos que expoñen as
comunicacións da Comisión Europea: a estratexia denominada “Da Granxa á
Mesa” e a “Estratexia da Biodiversidade”. Nelas establecíanse unha serie de
obxectivos en materia de redución da utilización de produtos fitosanitarios, de
fertilizantes e de antibióticos.
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Coherente con esta nova sensibilidade ambiental, e en cumprimento da
legalidade, o Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación elaborou o borrador
de Proxecto de Real decreto, polo que se establecen normas para a nutrición
sostible nos chans agrarios.
Este proxecto de Real decreto, elaborado conforme a criterios técnicos e
conforme aos compromisos e as directrices europeas na materia, supón unha
ferramenta para que o sector agrícola español mellore os sistemas de produción,
diminuíndo o impacto ambiental derivado do uso de produtos fertilizantes
minerais e outras fontes de nutrientes.
O trámite de audiencia actual, coa publicación do borrador da norma, no portal
do Ministerio ten o obxecto solicitar cantas achegas adicionais se poidan facer
por outras persoas ou entidades.
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A fertilización é un dos aspectos máis importantes en gran parte das producións
agrícolas e supón unha alta porcentaxe dos custos de produción. Para conseguir
unha produción agrícola de calidade, o cultivo debe ter dispoñibles os nutrientes
que necesita no momento adecuado.
As bases amplamente recoñecidas para unha boa fertilización apóianse en
achegar á planta os nutrientes que necesita na cantidade, momento e forma
adecuados. É necesario coñecer cales son as necesidades do cultivo para o
rendemento esperado, que nutrientes hai dispoñibles, os momentos de máxima
necesidade do cultivo e as posibilidades técnicas para coordinar fertilización e
necesidade.
O proxecto de Real decreto pretende establecer unhas normas que rexan estes
aspectos, que se minimicen as perdas de nutrientes ao ambiente, mellorando a
eficiencia do material achegado como fertilizante e que se facilite o control desta
actividade.
O RD 818/2018, sobre medidas para a redución das emisións de determinados
contaminantes atmosféricos, inclúe a obrigación do Ministerio de Agricultura, de
elaborar e publicar un código nacional de boas prácticas agrarias, para controlar
as emisións de amoníaco, que debe incluír, entre unha serie de medidas, as
técnicas de esparexemento de esterco con baixo nivel de emisións.
O amoníaco (NH3) é un gas contaminante que afecta tanto ao medio ambiente
como á saúde das persoas. Produce malos cheiros, irritación das vías
respiratorias, ademais de ser un precursor da formación de micropartículas
contaminantes no aire. O 96 % das emisións deste gas contaminante, no noso
país, xéranse polas actividades agrícolas e gandeiras.
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Durante o período 2010-2018, España superou o límite máximo permitido de
emisións cun exceso de máis 25 % de media sobre o teito. Das 457.300 toneladas
de amoníaco, emitidas pola agricultura, o 47 % procedían dos chans agrícolas,
que inclúen as emisións da aplicación de estercos e fertilizantes nitroxenados
minerais, estes últimos representan un terzo deste 47 % de emisións.
A urea é o fertilizante nitroxenado máis barato no mercado, polo que as decisións
que se tomen respecto diso supoñerán un aumento do custo de produción. O
fomento de práctica que vaian en liña de menor utilización de abonos de sínteses
como a urea encaixa á perfección coa nova filosofía PAC e axudará a diminuír a
cantidade de amoníaco emitido á atmosfera.
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As previsións de fronte ao cumprimento das cifras establecidas pola Directiva
(UE) 2016/2284 (para calquera ano entre 2020 e 2029, redución do 3 % en
comparación con 2005 e do 16 % a partir de 2030) indican que é necesario poñer
en marcha medidas que revertan este feito.
España ten aberto un procedemento de infracción na UE por incumprimento da
Directiva 91/676/CEE do Consello, do 12 de decembro de 1991, relativa á
protección das augas contra a contaminación producida por nitratos utilizados na
agricultura. Non é a primeira vez que España tivo que responder a cartas de
emprazamento por este tema. O RD foi elaborado en colaboración con MITERD
e establece medidas para reducir esta contaminación.
Os inventarios oficiais elaborados por España, tanto de GEI como os outros
contaminantes, baséanse nos protocolos e guías internacionais, sendo auditados
externamente con periodicidade. O MITERD tramita as modificacións e melloras
que se atopen xustificadas e validadas cientificamente.
Dende a entrada en vigor do RD 1078/2014, é obrigatorio aplicar de forma
localizada ou enterrada os xurros para poder cobrar as axudas da PAC, é dicir,
non poden utilizarse sistema de prato, abanico ou canóns. Considérase como
unha das técnicas con maior impacto na redución de emisións.
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Con todo, permitíanse excepcións a aplicar polas CC.AA en zonas de orografías
complicadas. A día de hoxe mantéñense, polo menos, en Aragón, Asturias,
Cantabria, Castela e León, Cataluña, Galicia, Murcia e País Vasco, con diferentes
condicións relativas a pendentes, superficies e cultivos. Estas excepcións
contempladas non foron aproveitadas polas CC.AA e o anterior goberno do
estado para ir introducindo novas prácticas que reduzan as emisións e
contaminación dos solos.
As CC.AA deberan favorecer a aplicación das mellores técnicas dispoñibles á
hora de establecer excepcións á prohibición. No caso de parcelas nas que a
pendente media sexa superior ao 20 %, con carácter xeral non se poderá realizar
dita aplicación. Con todo, aquelas Comunidades Autónomas que teñan zonas con
orografías complicadas e onde se dea dita circunstancia nunha maioría das súas
parcelas, poderán agrupar ditas parcelas seguindo criterios obxectivos, e
establecer excepcións, mediante resolucións ou regulamentos non necesariamente
individualizados.
Un aspecto importante a ter en conta na análise do sector agro-gandeiro da
Cornixa Cantábrica é a súa relación co medio natural, e a súa tipoloxía de
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explotación familiar sostible. Gran parte das paisaxes e a biodiversidade
dependen do mantemento de sistemas agrarios de produción tradicionais de baixa
intensidade, denominados Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural.
Neles dáse unha gran cantidade de mosaicos paisaxísticos, unha forte presenza de
vexetación seminatural, á vez que un importante número de especies e hábitats
dependentes destes sistemas de produción. En orixe, o concepto só se
circunscribía aos sistemas agrarios, para incorporar posteriormente aos forestais,
así como á combinación de ambos, ao modo do que se coñece como sistemas
agroforestais.
Estes sistemas supoñen un mecanismo de custodia activa do territorio, derivada
do seu papel na conservación das paisaxes, da biodiversidade asociada, e á
mitigación do cambio climático: tanto por un número menor de emisións, a
conservación de variedades xenéticas locais adaptadas, ou o mantemento de
sumidoiros de CO2, como son os pastos permanentes, os sebes e lindes arbóreos
das parcelas, os prados inundables próximos aos leitos, a vexetación de ribeira,
etc,. Neste sentido, é necesario resaltar, que neste tipo de paisaxes agroforestais,
presentes en moitas comarcas da Cornixa Cantábrica e Galicia, funcionan como
verdadeiros “filtros e infraestruturas verdes”, onde a calidade da auga segue
sendo das mellores, non só da Península Ibérica senón de Europa, en canto ao
contido de nitratos, non sendo declarada ningunha zona vulnerable por
incumprimento da Directiva 91/676/CEE .
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En definitiva, a importancia das explotacións agrarias familiares pasa as
cuestións económicas, e entra de cheo en aspectos relacionados co mantemento
da poboación rural en zonas desfavorecidas, a resiliencia da paisaxe fronte aos
incendios, evitando a acumulación e a continuidade da biomasa debida ao
abandono dos usos agrarios tradicionais en mosaico.
Tanto a guía Options for Ammonía Mitigation. Guidance from the UNECE Task
Force non Reactive Nitrogen, como a Guía das mellores técnicas dispoñibles para
reducir o impacto ambiental da gandería, inclúen, entre outras moitas, a
aplicación dos xurros de forma localizada. É unha das técnicas que máis
contribúe a reducir as emisións de amoníaco, utilizándose como técnica de
referencia a distribución mediante abanico (técnica coa máxima emisión).
Ambos os documentos, en referencia á aplicación en campo de xurros, inclúen a
aplicación en bandas, inxección, dilución ou incorporación ao chan.
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As reducións de emisións pódense conseguir en distintas fases empezando polo
axuste proteico das racións dos animais ás súas necesidades reais (gandería de
precisión), aumentando o tempo que o gando está en pastoreo, a tipoloxía e o
modo de limpeza do cortello, a cubrición das balsas de xurros e favorecer a
formación de costra natural nas balsas, etc.
A guía da UNECE sinala a importancia que teñen as diferentes condicións de
clima e chan na fase de aplicación dos xurros. O orballo é unha das condicións
máis favorables para evitar as emisións de amoníaco con reducións próximas ao
100%. Outros factores favorables son a alta humidade relativa atmosférica, as
baixas temperaturas, vento en calma, e baixa radiación solar, sendo tamén
favorables para reducir as emisións os chans acedos, con alto contido en materia
orgánica diminúen as emisións.
O sistema de produción en pastoreo e a gandería extensiva ten un dos maiores
potenciais para reducir o amoníaco, sendo moi inferiores ás emisións dos
sistemas de cortellos confinados. Tamén ten outros beneficios para a economía
circular, favorecendo o aproveitamento dos recursos forraxeiros, fronte á
importación de pensos (cereais, soia), a mellora do “benestar animal” fronte ao
gando estabulado todo o ano, a calidade nutritiva do leite e o seu maior valor para
o consumidor, a creación de paisaxe e creación de hábitats biodiversos de gran
valor para os insectos, aves…
España ten unha rica variedade de climas, chans e paisaxes con diferentes tipos
de manexo do gando, tamaño das explotacións, etc polo que é necesario conxugar
o elevado nivel de compromiso na redución de emisións de amoníaco, e outros
impactos medio ambientais coa diversidade de producións e sistemas agrogandeiros que existen tal como reivindican as organizacións agrarias.
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A enorme diversidade da tipoloxía da explotacións agrarias, unida á diversidade
edafoclimática da xeografía española, fan necesario deixar unha mínima marxe
de flexibilidade para a adaptación da normativa estatal a cada territorio
permitindo utilizar a ampla gama das diferentes boas practicas ambientais
sinaladas na Guía da UNECE.
Manter a actividade gandeira é clave para fixar poboación nas zonas rurais, así,
por exemplo, na provincia de Lugo, que é a que máis leite de vaca produce de
todo o Estado, a proporción de man de obra ocupada en agricultura representa o
segundo lugar en España, só despois da provincia de Almería.
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Por unha banda, na cornixa cantábrica existen unha gran cantidade de
explotacións de pequeno tamaño que non teñen a rendibilidade necesaria para
facer os investimentos que esixe o cambio proposto. En moitos casos, non só
sería necesario adaptar a cisterna, senón que implicaría o cambio desta, e mesmo
o tractor, tendo unha repercusión económica inasumible para as pequenas
explotacións familiares.
Algunhas das medidas de redución, como a compra de novo equipamento para
aplicar o xurro, adoitan ser máis facilmente asumibles nas grandes explotacións
que nas pequenas, xa que os custos unitarios diminúen a medida que aumenta o
volume de esterco debido á economía de escala.
Segundo os datos publicados por Eurostat, no ano 2013, as explotacións máis
grandes, con máis de 500 Unidades Gandeiras ( UGM), representaban o 83, 62,
41, e 7,5% da cabana total nacional de Galiñas poñedeiras, porcino, pitos e vacún
de leite respectivamente. por tanto, as medidas de mitigación poden ser máis
efectivas centrando os esforzos nas granxas de maior dimensión.
Segundo os datos publicados polo Ministerio no último “Balance de Nitróxeno
da Agricultura española, 2016” poderíanse reducir os fertilizantes químicos
utilizados nun 63% se se mellorase o aproveitamento do nitróxeno orgánico, para
o que sería necesario priorizar a mellora das balsas de almacenamento do xurro,
para que se poida aplicar adecuadamente na época na que o necesitan os cultivos.
Estas melloras irían en favor da economía rural, ao reducir os custos de abonado
e do medio supoñendo a redución das emisións de amoníaco anuais en máis dun
8% do total nacional, así como evitar o grave problema da contaminación por
nitratos .
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En moitas ocasións, as propias condicións da orografía desta zona do Noroeste da
Península non fan recomendable a utilización de determinados apeiros, por
motivos de seguridade no traballo.
Por outra banda, tamén é necesario destacar os problemas mecánicos, que aínda
na actualidade, mostran a maior parte dos novos sistemas de inxección, que ven
agravados segundo diminúe a porcentaxe de humidade do esterco ou pola
presenza e material dos cubículos das vacas (area) no xurro.
A aplicación de abonos orgánicos está moi influenciada pola organización do
traballo por parte do agricultor e a dispoñibilidade de maquinaria. Sería
conveniente unha maior flexibilidade no enterrado de esterco.
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Desde o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que é necesario axeitar as
medidas, que se adopten no Real decreto, ás necesidades dos cultivos e
explotacións de Galicia e de toda a cornixa cantábrica.
Ante o procedemento de infracción na UE por incumprimento da Directiva
91/676/CEE do Consello, do 12 de decembro de 1991, relativa á protección das
augas contra a contaminación producida por nitratos utilizados na agricultura e a
elaboración do anterior Real decreto, onde xa se establecían prohibicións na
xestión do xurro, o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte
proposición non de lei:
“O Parlamento de Galicia insta o Goberno da Xunta de Galicia a:
1º) Actuar contra a contaminación do solo por nitratos e do aire por amoníaco,
con medidas de apoio económico aos produtores gandeiros para levar a cabo
actuacións que minoren a dita contaminación e a posta en funcionamento de
solucións conxuntas para o tratamento do xurro.
2º) Dirixirse ao Goberno de España para que:
1. Contemple posibles excepcións á prohibición do prato de choque e ao Plan de
abonado, en particular para explotacións de pequeno tamaño, tendo en conta o
impacto económico e social no medio rural.
2. Flexibilice, en casos debidamente xustificados, a aplicación da norma que
esixe que as instalacións de almacenamento dos produtos fertilizantes se deben
situar fóra das zonas inundables, que aparecen delimitadas no Sistema de
Cartografía de Zonas Inundables, tendo en conta posibles deseños e técnicas
construtivas que eviten a contaminación das augas.
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3. Contemple a posibilidade de aplicación de estercos con técnicas e prácticas
alternativas que probasen cientificamente a súa capacidade de redución das
emisións de gases.
4. Flexibilice as condicións de aplicación dos abonos nas pequenas explotacións
de zonas de alta pluviometría media.
5. Tendo en conta as achegas de nutrientes, elabore un plan para os cultivos de
viñedo e forraxeiros con máis de 10 Has e na horta profesional con calquera
superficie. Non se debe exceder un 10 % das necesidades do cultivo.
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6. Elabore unha cartografía para analizar as superficies en metais pesados e
outros contaminantes e impurezas por parte do Ministerio para a Transición
Ecolóxica e o Reto Demográfico.
7. Que a posta en marcha do RD vaia acompañada por un servizo de
asesoramento personalizado nas explotacións, establecendo o MAPA uns criterios
xerais e, o acordo coas CC.AA, para a súa posta en marcha de maneira inmediata.
8. Coa entrada en vigor do decreto, establecer un período transitorio suficiente,
que permita poñer en marcha os servizos de asesoramento necesarios, para a súa
correcta implementación nas explotacións.
9. A través dos ministerios de Ciencia e de Agricultura, financie estudos e
proxectos de investigación, que axuden a apoiar con datos científicos, as mellores
medidas de mitigación adaptadas ás diferentes condicións edafoclimáticas, tipos
de explotacións e ao manexo das explotacións gandeiras do país.
10. Realice un estudo de “custos marxinais”, (euros/T de amoníaco reducido),
que acompañe ás distintas medidas propostas da Guía de Boas Prácticas Agrarias
para reducir a contaminación atmosférica, que axude a priorizar as medidas máis
eficientes de mitigación.

Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 05/02/2021 13:47:01
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Gonzalo Caballero Míguez na data 05/02/2021 13:50:35
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Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Luis Bará Torres e da deputadas Iria
Carreira Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre as medidas preventivas
aplicadas pola Xunta de Galiza ás traballadoras ao servizo da administración galega
para evitar o contaxio pola Covid.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A medida que a pandemia ía evolucionando tamén ía medrando o coñecemento
sobre o virus Sars Cov 2 que a provocou, así como sobre a súa propagación e, xa que
logo, as medidas de protección fronte ao contaxio. E por iso nun primeiro momento a
Dirección Xeral de Sanidade da Xunta de Galiza consideraba totalmente innecesario o
uso de máscara, entendendo protección abonda manter unha distancia de seguridade de
1,5 m., mesmo en lugares de traballo pechados.
Posteriormente apreciándose que o principal sistema para a transmisión do virus
eran os aerosois e que as recomendacións anteriores foran tremendamente erradas,
estableceuse a obriga de usar máscara e a necesidade de manter os espazos de traballo
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ventilados e cunha frecuente renovación do aire. Neste proceso evolutivo o Presidente
da Xunta de Galiza nunha recente comparecencia parlamentaria amosouse partidario da
esixencia do uso de máscaras FFP2 en lugares pechados, indicando a súa intención de
transmitir tal apreciación ao Presidente do Goberno do Estado para que poda ordenar
por lei o uso de tal máscara.
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Ante a consciencia do Goberno Galego da imperiosa necesidade do uso de
máscara FFP2 para evitar o contaxio polo Covid, máxime ante as mutacións que está a
experimentar e que presumiblemente potencian a súa capacidade de transmisión; resulta
sorprendente a desatención que a Xunta de Galiza está a submeter ás súas propias
traballadoras, ás que a duras penas facilita máscaras cirúrxicas.
Así e nomeadamente no ámbito da Administración de Xustiza, no que é habitual
que cinco ou seis persoas partillen o mesmo habitáculo -ás veces sen ningunha
ventilación natural-, a Xunta de Galiza non facilita ás súas traballadoras as máscaras que
estima necesarias para evitar o contaxio, someténdoas a unha situación que o Presidente
da Xunta considera de risco elevado.
A ausencia de material preventivo non se ve compensado, antes ao contrario,
pola realización de controis ou pola áxil aplicación de medidas de illamento. Nos
cribados realizados en distintas localidades non se está a incluír ao persoal da
administración de xustiza destinado nas mesmas, sirva coma exemplo o acontecido en
Verín, Ribadavia, O Carballiño ou A Coruña...
Igualmente detectados positivos en distintos xulgados de Galiza, non se
realizaron probas ao resto das traballadoras do xulgado, nin se ordenou o seu
confinamento, permitindo a continuidade no traballo co risco de contaxio que puidera
implicar e que en algún caso deu lugar ao contaxio xeralizado do persoal destinado na
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unidade xudicial.
No Xulgado mixto de Verín a pesares de terse detectado un positivo nunha
traballadora non se adoptou medida algunha respecto do resto do persoal que seguiu
acudindo ao posto de traballando, situación que rematou coa metade da unidade
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contaxiada por coronavirus. Situación de ausencia de medidas de protección análoga á
vivida noutros xulgados, aínda que o resultado non foi idéntico en todos os casos.
A pesares das reiteradas denuncias realizadas pola representación sindical das
traballadoras a situación non mellora substancialmente, pois seguen sen dispor das
máscaras que o Presidente da Xunta considera necesarias, non se lle realizan probas de
control, e só nalgúns casos (acotío tras demanda sindical) tras detectarse un positivo se
lle comunica ao cadro de persoal e se acorda o confinamento do mesmo.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1. Facilitar máscaras FFP2 ao persoal ao servizo da Xunta de Galiza, en todo
caso, ao que realice funcións cara ao público e a todas aquelas que no desenvolvemento
do seu traballo partillen estancia.
2. Practicar probas de detección de coronavirus ao persoal ao servizo da Xunta
de Galiza e, en todo caso, incluír nas listaxes de cribados masivos que se realicen nas
poboacións nas que desenvolven o seu labor profesional.
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3. Velar polo estrito cumprimento das medidas de illamento do persoal que
partille estancia, tras detectárense un caso positivo no lugar de traballo.”

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2021

3

37720

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 08/02/2021 10:39:04

Iria Carreira Pazos na data 08/02/2021 10:39:08
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Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2021 10:39:21
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados e deputada Paulo Ríos Santomé, Luis Bará Torres e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre as medidas a tomar para
garantir o servizo de transporte metropolitano nas parroquias de Ortoño, Bugallido e
Biduído no Concello de Ames.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Coa chegada dos novos convenios e contratos no eido do transporte colectivo,
son moitas as eivas e as problemáticas que se atopa a sociedade galega á hora de facer
uso do servizo de transporte.
O transporte colectivo é un servizo básico e fundamental que debería vertebrar o
noso país dun xeito máis sostíbel e rendíbel que coa utilización do transporte privado.
Foron moitas as incidencias ocorridas coa implantación do novo convenio o 23
de decembro. A veciñanza das parroquias afectadas viron eliminada a súa liña de
transporte da noite para a mañá, sen existir unha alternativa formulada polas
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administracións competentes, e deixando sen servizo a unha liña que viña operando por
50 anos, sendo unha liña de grande demanda e soportando unhas 140 usuarias ao días.
Esta liña correspondía ao servizo de transporte urbano do Concello de Santiago
de Compostela, financiada pola Xunta de Galiza e na que a veciñanza podía utilizar a
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tarxeta do Transporte Metropolitano de Galiza, accedendo así ás bonificacións da
mesma.
O Concello de Ames presentou, por varias veces, alegacións ao Plan de
Transporte Metropolitano, no seu proceso de exposición pública no ano 2017, pedindo a
inclusión desta liña no plan, ademais de diferentes melloras no servizo. A Xunta de
Galiza rexeitou estas alegacións e tampouco proporcionou ningún tipo de alternativa á
veciñanza afectada pola eliminación da liña P2 que afecta ás parroquias de Ortoño,
Bugallido e Biduído na súa conexión con Santiago.
O día 28 de xaneiro, a corporación municipal do Concello de Ames, aprobaba
por unanimidade, unha moción presentada polo equipo de goberno e consensuada coas
diferentes asociacións de veciños afectadas, instando á Xunta de Galiza a asumir as súas
competencias no transporte metropolitano ante a desaparición da liña urbana de
Santiago que daba servizo ás parroquias de Ortoño, Bugallido e Biduído, as parroquias
máis poboadas do Concello de Ames.
O servizo de transporte metropolitano é un servizo vital para as localidades
próximas ás cidades galegas, xa sexa por motivos laborais, de estudos, administrativos
etc, é un servizo moi utilizado pola poboación, e en ningún caso pode ser suprimido sen
que as diferentes administracións aporten unha solución.
Dende o BNG entendemos que debe ser a Xunta de Galiza quen aporte unha
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solución a esta problemática mediante unha modificación no Plan de Transporte
Metropolitano, tal e como facultan os propios pregos administrativos no punto 7, e que
se cree unha nova liña que veña a reverter a situación que se vive no Concello de Ames
con esta supresión.
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Entendemos, esta liña de acción como prioritaria, para que a veciñanza das
parroquias afectadas poidan facer uso dos descontos que o transporte metropolitano ten
sobre o transporte urbano da cidade de Santiago, e que a mocidade de Ames poida
beneficiarse da gratuidade do servizo coa tarxeta “Xente Nova”, a cal consideramos
insuficiente en canto á cobertura na idade.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a modificar o Plan de Transporte
Metropolitano, para reverter a situación de falta de servizo do transporte colectivo nas
parroquias de Ortoño, Bugallido e Biduído no Concello de Ames, na súa conexión con
Santiago de Compostela.”

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2021

Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Iria Carreira Pazos
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Deputada e deputado do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2021 13:04:44

Iria Carreira Pazos na data 08/02/2021 13:04:49
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Paulo Ríos Santomé na data 08/02/2021 13:04:58
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados, Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro
Orol, Alberto Pazos Couñago, Ana Belén García Vidal, Manuel Santos Costa,
Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O Parlamento Europeo vén de aprobar recentemente unha Resolución sobre un
aumento dos recursos pesqueiros no mar, baixo o título “medidas para promover a
recuperación das poboacións de peixes por riba do rendemento máximo sustentable
(RMS), en particular zonas de recuperación de poboacións de peixes e zonas mariñas
protexidas".
Aínda que non ten valor vinculante, pois non se trata de un texto lexislativo, esta
Resolución si contén numerosos aspectos que ao parecer do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, son moi negativos para os intereses da frota pesqueira galega e da
cadea mar-industria.
En concreto, non se recoñecen os esforzos e logros do sector pesqueiro cara a
sustentabilidade, apóstase por substituír o criterio de Rendemento Máximo Sustentable
(RMS) polo Rendemento Máximo Económico (REM) e, en definitiva, realízase unha
excesiva presión ambiental sobre o sector, que xa ten que afrontar retos como os
efectos da obriga de desembarque, o Brexit, a pandemia da covid-19 e a futura reforma
do Regulamento de Control ....
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Este texto vai na liña dunha visión que non ten en conta a realidade social e económica
do mundo do mar e, en consecuencia, é preciso que, desde todas as institucións –
incluído a Cámara galega- sigamos traballando en favor do xusto equilibro entre a
sustentabilidade ambiental e as dimensións económica, social e de emprego da
actividade pesqueira.

Se ben todos coincidiremos en que o futuro o planeta debe ser verde e azul, debemos
asegurar tamén que o futuro do sector pesqueiro sexa de todos os homes e mulleres
que viven del e que a normativa vixente teña en conta as características singulares
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dunha actividade que pode ser plenamente sustentable é, á súa vez, xerar
oportunidades de emprego e actividade económica.
Por todo o exposto, desde este Grupo Parlamentario, presentamos a seguinte
proposición non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Parlamento Europeo e
á DG Mare para amosar o seu rexeitamento á Resolución sobre un aumento dos
recursos pesqueiros no mar, medidas para promover a recuperación das poboacións
de peixes por riba do rendemento máximo sustentable (RMS), en particular zonas de
recuperación de poboacións de peixes e zonas mariñas protexidas, de tal xeito que se
reconsidere o seu contido, en favor do xusto equilibro entre a sustentabilidade
ambiental e as dimensións económica e sociolaboral da actividade pesqueira”.
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Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
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CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
REXISTROmEAIfCr7O1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 08/02/2021 14:19:13

Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

37728

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Mercedes Queixas Zas e dos deputados Manuel Lourenzo Sobral e Daniel
Castro García, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, en demanda dun Estudo de
Impacto ambiental conxunto dos seis parques eólicos que se prevén construír no Monte
do Gato que garanta a conservación e posta en valor da Necrópole Megalítica do Monte
do Gato.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No Monte do Gato, nos concellos de Oza-Cesuras, Aranga e Coirós, está
prevista a construción de 6 parques eólicos - P.E. Felga, P. E. Gato, P. E. Penas Boas, P.
E. Feás, P. E. Seselle e P. E. Fontella – cun total de 40 aeroxeneradores. O Monte do
Gato está incluído dentro das áreas de desenvolvemento eólico do Pico Felga e do
Monte do Gato recollidas no Plan sectorial eólico de Galiza.
Catro destes proxectos de Parque Eólico pasaron recentemente a exposición
pública dos seus estudos de impacto ambiental (EIA), concretamente o P. E. Felga que
promove Greenalia, e os Parques Seselle, Feás e Fontella que promove Galenergy.
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Desde o BNG presentamos alegacións a estes proxectos nos que botamos en falta un
estudo de conxunto do impacto destes 40 aeroxeneradores nunha área de menos de 5
quilómetros. Os impactos ambientais estúdanse por separado, e nos casos dos tres
parques de Galenergy nin sequera se recollen os outros 3 parques de Greenalia que se
prevé construír na zona.
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A fragmentación dun Parque Eólico é unha práctica fraudulenta cando se
presenta un Estudo de Impacto Ambiental individual de cada un dos proxectos
fragmentados, evitando unha avaliación global de todo o proxecto e das garantías
esixibles, como recolle a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do
Contencioso, Sede A Coruña, Sección 3, data 09/11/2020, Nº de Recurso 7134/2019, Nº
de Resolución: 254/2020.
Ademais no Monte do Gato atópase unha gran necrópole megalítica formada por
17 mámoas catalogadas e dous petróglifos. Se ben, esta necrópole, que foi sinalizada no
seu día, se atopa nunha situación de evidente abandono por parte das administracións
que teñen a competencia sobre patrimonio e que teñen a obriga legal da súa
conservación e posta en valor, nomeadamente da propia Xunta de Galiza, que ten a
competencia exclusiva sobre o Patrimonio en Galiza, trátase dun importante ben
patrimonial que é necesario conservar e poñer en valor.
Segundo puidemos ver nos medios de comunicación nas pasadas semanas na
zona onde se prevé a instalación dun dos aeroxeneradores do Parque Felga, existen dúas
mámoas non catalogadas e sempre segundo información dos medios, despois da
denuncia dunha veciña da zona, isto vai obrigar a repetir o estudo arqueolóxico para
este parque en concreto.
Ademais, 9 dos aeroxeneradores do Parque Eólico Fontella atópanse dentro da
zona núcleo da Reserva da Biosfera das Mariñas e Terras do Mandeo e afecta ademais,
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segundo o propio Estudo de Impacto Ambiental, a un hábitat de interese comunitario.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
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“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1. Esixir un Estudo de Impacto ambiental conxunto destes 6 parques eólicos,
que supoñen a instalación dun total de 40 aeroxeneradores nunha área menor a 5
quilómetros e que nalgúns casos comparten accesos e mesmo instalacións.
2. Garantir a conservación e posta en valor da Necrópole Megalítica do Monte
do Gato.”

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Manuel Lourenzo Sobral
Viceportavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 08/02/2021 16:30:31

Daniel Castro García na data 08/02/2021 16:30:42
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Alexandra Fernández Gómez e dos deputados Luis Bará Torres e Paulo
Ríos Santomé, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a necesidade de que a Xunta
elabore un informe de rendición de contas do Plan Rehavita no que se avalíen a súa
execución e resultados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 12 de febreiro de 2015 o Consello da Xunta aprobou o Plan Rehavita, Plan
galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020 coa
previsión de destinar un investimento directo por parte da Administración Pública dun
total de 307 millóns de euros. Cunha media de 51 millóns de euros por anualidade, esta
previsión orzamentaria supuña a consolidación dos recortes orzamentarios aplicados en
materia de vivenda polo goberno de Feijóo dende o ano 2010, e que contrastan cos 201
millóns de euros destinados nos orzamentos para o ano 2009 ás políticas de vivenda.
Deixando a un lado as discrepancias que existen entre o goberno do PP e o noso
grupo sobre a falta de ambición dese Plan Rehavita, que se reflicten na baixa porcentaxe
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de inversión dedicada ás políticas de vivenda e o deseño concreto das medidas contidas
no Plan; é necesario elaborar unha avaliación da execución e resultados das propostas.
A finalización da Plan Rehavita no pasado 2020 esixe, neste momento de impás no que
se vai implementar un novo plan, elaborar unha avaliación sobre o alcance real das
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inversións programadas pola propia Xunta e do grao de consecución de obxectivos
anunciados.
Dos 307 millóns de euros totais previstos, o Plan Rehavita definía o seguinte
reparto: 107,5M€ destinados ao Eixo 1 Acceso á vivenda, 133,82 M€ destinados ao
Eixo 2 Rehabilitación de vivendas e renovación urbana, 63,60 M€ destinados ao Eixo 3
Prevención da exclusión residencial e 2,01 M€ ao Eixo 4 Outras medidas en materia de
vivenda.
Ano tras ano puidemos comprobar como o orzamento destinado aos programas
de vivenda se saldan con datos de execución orzamentaria moi baixos sen que a
Consellería dea explicacións ao respecto. Por iso, neste momento no que remata a
vixencia do Plan Rehavita e a Xunta debe abordar a elaboración dunha nova
planificación, cremos que resulta imprescindible facer unha avaliación do cumprimento
da inversión prevista e as causas das fortes variacións entre o orzamentado e a
execución real, que permitan corrixir en futuros plans estas desviacións.
Por outra banda, en aras da transparencia e do bo goberno debería ser a propia
Xunta quen elaborase un documentos de avaliación do grao de cumprimento dos
obxectivos e das inversións previstas no Plan Rehavita de forma detallada. Entendemos
que a renovación do Programa esixe a elaboración dun informe que funcione en dous
sentidos: como rendición de contas pública e como análise e punto de situación para a
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elaboración do novo Plan de vivenda.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a elaborar un informe de
rendición de contas do Plan Rehavita onde se recolla, entre outros:
·Os datos da inversión real que o Goberno galego realizou para dar
cumprimento ao Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de
acceso á vivenda 2015-2020, de forma detallada e para cada un dos eixos de actuación.
·Un diagnóstico das causas das desviacións orzamentarias e unha avaliación do
seu impacto sobre os obxectivos marcados.
·Mecanismos e actuacións que sirvan para corrixir as deficiencias do anterior
Plan de vivenda.”

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2021

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
Deputada e deputado do G.P. do BNG
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Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 08/02/2021 17:34:30
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, e do seu deputado, Patricia Otero Rodríguez, Julio Torrado
Quintela e Marina Ortega Otero, a través do portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa
a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O hospital da Mariña, sito en Burela, é o hospital de referencia da zona
norte da provincia de Lugo e atende a unha poboación de máis de 70.000
habitantes que se incrementa de xeito exponencial na época de vacacións.
No hospital da Mariña hai tres prazas de cardioloxía, non obstante a día de
hoxe o hospital só conta cun único cardiólogo que só atende as urxencias,
tal e como veñen de denunciar pacientes e a Plataforma Sanitaria da
Mariña.
En setembro de 2020 un dos cardiólogos do hospital da Mariña solicitou
unha excedencia, sen que a día de hoxe o Sergas cubrise esta vacante. A
finais do ano 2020 o Sergas afirmaba que a atención na área de cardioloxía
se atopaba garantida polo feito de que quedaban dous cardiólogos no
hospital.
Dende hai 15 días, debido a una incapacidade temporal, tamén falta a
segunda cardióloga que forma parte deste servizo, co que queda un único
cardiólogo no servizo de cardioloxía no hospital da Mariña, que só atende
urxencias.
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A non cobertura destas prazas é unha mostra máis da degradación constante
e do desmantelamento da sanidade pública na comarca da Mariña por parte
da Xunta de Galicia.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei:
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que de xeito urxente
repoña o servizo de cardioloxía do hospital da Mariña, polo menos, ao seu
nivel previo a setembro de 2020.

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 08/02/2021 12:51:49
Julio Torrado Quintela na data 08/02/2021 12:52:03
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Marina Ortega Otero na data 08/02/2021 12:52:13
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Paula Prado del Río, María Corina Porro Martínez,
Miguel Tellado Filgueira, Encarnación Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo
Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López e Elena Suárez Sarmiento
ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa, a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en
Pleno.

Exposición de motivos.
O cancro é un dos problemas de saúde que mais afecta a nosa sociedade,
especialmente polo difícil diagnóstico de moitos deles. O de mama é unha das doenzas
con maior afectación á muller e desde Galicia traballouse para a súa detección precoz
a través do cribado no que participan 2,5 millóns de mulleres e que permitiu reducir a
mortalidade por mor deste cancro no 20%.

Unha vez realizada a detección, a atención de cada un dos casos coa maior premura é
fundamental e aínda que se ven prestando desde os servizos de oncoloxía,
xinecoloxía, etc., tense comprobado que as Unidades de Mama, con equipos
multidisciplinares melloran o acceso e tratamento das mulleres que o precisan.

A atención e asistencia integral a unha patoloxía concreta, cunha coordinación dos
procesos requiridos para a atención das doentes pode supoñer a mellora tanto nos
tempos como nos coidados recibidos, mantendo o funcionamento e estrutura dos
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servizos de cada especialidade.

Aínda que en Galicia contamos con Unidades de Mama en varias áreas sanitarias,
estas non teñen un modelo homoxéneo que as regule.
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Por iso, desde este Grupo Parlamentario, presentamos a seguinte proposición non de
lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que regule o funcionamento das
Unidades de Mama, para homoxeneizalas en todas as áreas sanitarias galegas e que
serva de referencia para a organización dos equipos de atención multidisciplinar
doutras patoloxías, comezando polas relacionadas co solo pélvico”

Santiago de Compostela, a 9 de Febreiro 2021.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 08/02/2021 19:25:57
Paula Prado del Río na data 08/02/2021 19:26:15
María Corina Porro Martínez na data 08/02/2021 19:26:27

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
REXISTROanKFlzwDR8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 08/02/2021 19:26:40
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/02/2021 19:31:19
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/02/2021 19:31:26
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José Alberto Pazos Couñago na data 08/02/2021 19:31:57
Noelia Pérez López na data 08/02/2021 19:32:12
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María Elena Suárez Sarmiento na data 08/02/2021 19:32:48

Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

37741

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Rosana Pérez Fernández e Carme González Iglesias e deputado
Daniel Castro García, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre as actuacións a
realizar para evitar a creba da frota do palangre de superficie.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pleno do Parlamento galego acordou, en outubro pasado, “Instar á Xunta de
Galiza a demandar do goberno central e da Comisión Europea a análise de medidas de
protección do marraxo dientuso que non leven ao quebranto económico da frota e que
teña en conta todas as medidas de xestión sostíbel que as diferentes ORP e a UE teñen
adoptado en favor desta especie”.
Daquela, a situación da frota galega de palangre de superficie xa era
preocupante por mor de que o Ministerio de Transición Ecolóxica (MITECO)
impedíalle comercializar o marraxo almacenado e

que capturara legalmente coa

autorización do Ministerio de Pesca baixo as prescricións do ICCAT.
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Hai que lembrar que o marraxo non ten oficialmente imposto TAC nin tampouco
cotas, aínda que si determinadas limitacións e certos obstáculos ás transaccións
comerciais.
A día de hoxe, continúa sen haber saída para o marraxo que está almacenado e
capturado no 2020 e nin o propio ministro de Pesca, que visitou Galiza a mediados de
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xaneiro, foi quen de aclarar nada nin de dar solución algunha ao respecto. E así o suma
e segue prolongouse ata ben entrado o mes de xaneiro no que a frota aínda non coñecía
cales serían as directrices para o 2021 mentres permanecía a pagar os altos custos de
almacenamento das capturas sen comercializar do ano anterior.
120 buques galegos e más de 850 tripulantes recibiron a noticia por parte do
MITECO da negativa a poder comercializar o marraxo almacenado e a comunicación de
que o cupo para 2021 no Atlántico Norte será cero. Na práctica, esta decisión aboca ao
estrago do peixe almacenado e, por outro lado, a poñer en cuestión a continuidade e
viabilidade de parte da frota palangreira galega que neste momento está xa a falar
claramente de despeces e abandono da actividade.
Un cupo cero que foi proposto polo MITECO como autoridade científica CITES
española ao grupo de revisión científica da Unión Europea (GRC), obviando o seu
propio informe científico de comezos de 2020 (DENP para 2020), que concluía que para
evitar a sobrepesca a frota do Estado español non debía superar o volume de capturas de
350 toneladas, e tendo en conta unicamente criterios de sostibilidade ambiental sen
procurar tamén a económica e a social dunha frota que se somete a rigorosos controis e
colabora coa comunidade científica dende hai moitos anos, que cumpre coa normativa
vixente en canto ao rexistro das súas capturas e posterior transmisión electrónica dos
datos da súa actividade pesqueira mediante o diario electrónico de a bordo (DEA), que
conta con cámaras a bordo e con todos os demais elementos que se lle exixen e que,
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polo tanto, ven contribuíndo dende hai tempo á sostibilidade das pesquerías.
E así, diante da proposta do MITECO -Ministerio do Estado que, xunto con
Portugal, realiza máis do 50% das capturas anuais de marraxo dientuso no stock do
Atlántico Norte-, as autoridades científicas da UE coordinadas por CITES, elaboran
unha proposta para a UE de cara a 2021 onde barallan dúas posibilidades: O
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establecemento da cota cero ou permitir un volume de capturas de 295 toneladas para a
Unión Europea. Finalmente, o moi activo papel do MITECO desembocou na decisión
de restrinxir totalmente as capturas.
A opción do MITECO relativa ao establecemento dunha total prohibición da
exportación do marraxo resulta absolutamente incomprensíbel pois, malia a evidente
necesidade de establecer medidas de protección e conservación da especie que garantan
a súa recuperación, os expertos consideraban que a redución das capturas permitiría
igualmente a consecución dese obxectivo e, ademais, daríase cobertura ás capturas
accidentais nas pesquerías doutras especies e evitaríase devolver os exemplares morto
ao mar.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a demandar do Estado español a:
1. Autorización para permitir urxentemente a comercialización das toneladas de
marraxo dientuso almacenadas en cámaras frigoríficas dende 2020.
2. Proposta á Unión Europea de que se fixe, como mínimo, o cupo de capturas
seguindo as recomendación do informe DENP 2020, elaborado polo propio MITECO,
CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
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no relativo ao stock de marraxo do Atlántico Norte, que concluía que a frota do Estado
español non debía superar un volume de capturas de 350 toneladas por ano.
3. Autorización da comercialización do marraxo dientuso respectando as
recomendación dos organismos internacionais para a recuperación da especie e que
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eviten a sobrepesca, mais dando saída ás capturas accidentais na pesca dirixida doutras
especies.”

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2021

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Carme González Iglesias
Daniel Castro García
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 09/02/2021 09:33:19
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Daniel Castro García na data 09/02/2021 09:33:26

María do Carme González Iglesias na data 09/02/2021 09:33:32

Rosana Pérez Fernández na data 09/02/2021 09:33:38
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, Elena
Súarez Sarmiento, Encarnación Amigo Díaz, José Luis Ferro Iglesias, Sandra
Vázquez Domínguez e Felisa Rodríguez Carrera abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos:

O fomento e a posta en valor do ensino en materia de Formación Profesional ten sido
unha das máximas prioridades da Xunta de Galicia na última década e pretendemos
que o siga sendo tamén nesta nova lexislatura.
O carácter formativo teórico e práctico da Formación Profesional segue a espertar o
interese da mocidade, xa que son conscientes de que contribúe a mellorar as súas
oportunidades de cara ao acceso a un posto de traballo.
De feito, os estudantes que escollen este tipo de formación acada unha inserción
laboral no primeiro ano despois de titularse dun 86%; cifra que aumenta ata máis dun
90% se falamos da Formación Profesional Dual.
Son cifras que merecen unha reflexión acerca da puxanza desta oferta educativa, que
cada vez conta cunha mellor percepción social e que hai tempo que deixou de ser a
irmá pobre da nosa educación para ter cada vez máis alumnos e máis especialidades
formativas.
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Nos últimos anos houbo mellora na FORMACIÓN PROFESIONAL a nivel xeral; tanto
na ampliación da oferta como na implementación da FP DUAL, coa implicación do
tecido empresarial, que son os que crean emprego en cada unha das comarcas que
Galicia.
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Deste xeito, puidemos pasar de 34.746 alumnos que tiña a Formación Profesional no
curso 2008/2009 a máis de 56.000 que teñen as diversas ofertas de FP para este curso
2020/2021.
O obxectivo é seguir mellorando as capacidades de inserción laboral da Formación
Profesional e adaptándoa ás necesidades do mercado laboral.
Polo exposto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei en pleno:

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a que afronte un proceso de modernización e
actualización da oferta de ciclos de FP no sistema educativo de Galicia para adaptarse
ás novas necesidades formativas e ás demadas do sector socioprodutivo da nosa
comunidade”

Santiago de Compostela, 8 de Febreiro 2021.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 09/02/2021 09:50:27
Ovidio Rodeiro Tato na data 09/02/2021 09:50:52
Teresa Egerique Mosquera na data 09/02/2021 09:51:04
María Elena Suárez Sarmiento na data 09/02/2021 09:51:12
María Encarnación Amigo Díaz na data 09/02/2021 09:51:25
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José Luis Ferro Iglesias na data 09/02/2021 09:51:39
Sandra Vázquez Domínguez na data 09/02/2021 09:51:48
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María Felisa Rodríguez Carrera na data 09/02/2021 09:52:00
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, Elena
Súarez Sarmiento, Encarnación Amigo Díaz, José Luis Ferro Iglesias, Sandra
Vázquez Domínguez e Felisa Rodríguez Carrera abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos:
Segundo as últimas estatísticas do Ministerio de Educación, Galicia é a comunidade
autónoma do Estado con maior porcentaxe de alumnado con Necesidades Educativas
Especiais integrado en centros ordinarios.
Isto é posible grazas á colaboración do conxunto da comunidade educativa e, moi
especialmente, ao labor que desenvolven os preto de 4.000 profesionais
especializados na atención ao alumnado con necesidade específica de apoio
educativo, un 22% máis que hai seis anos, e ao conxunto do profesorado, que
entendeu a realidade da diversidade de todas as alumnas e os alumnos, prestándolles
a atención que necesitan.
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Así mesmo, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade está poñendo en
marcha iniciativas para visibilizar o traballo dos centros no fomento da igualdade e o
apoio á diversidade. Nesta liña enmárcase o Premio de Boas Prácticas Inclusivas, un
galardón que foi creado co obxectivo de impulsar a atención á diversidade e a inclusión
educativa, difundir as boas prácticas de inclusión que se realizan nos centros docentes
así como recoñecer o labor que, neste sentido, está a desenvolverse actualmente nos
centros educativos.

É o momento de dar novos pasos de cara unha actualización da normativa do Decreto
229/2011 polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros
educativos na comunidade autónoma de atención á diversidade co obxectivo de dar
unha resposta axustada á realidade de cada alumno, ás súas necesidades e aos seus
talentos, camiñando cara unha escola pensada desde a perspectiva do alumnado e co
apoio do conxunto da sociedade.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta a que actualice a normativa de atención á
diversidade para axusatala á realidade dos alumnos e dos centros docentes en ámbitos
como a inclusión do alumnado estranxeiro, do alumnado en situación de
vulnerabilidade e para o alumnado con diferentes capacidades; para o que contará coa
participación das diferentes entidades existentes en Galicia”.

Santiago de Compostela, a 9 de Febreiro 2021.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 09/02/2021 10:00:34
Ovidio Rodeiro Tato na data 09/02/2021 10:00:52
Teresa Egerique Mosquera na data 09/02/2021 10:01:04
María Elena Suárez Sarmiento na data 09/02/2021 10:01:14
María Encarnación Amigo Díaz na data 09/02/2021 10:01:25
Sandra Vázquez Domínguez na data 09/02/2021 10:01:38
José Luis Ferro Iglesias na data 09/02/2021 10:02:16
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María Felisa Rodríguez Carrera na data 09/02/2021 10:02:26
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, Elena
Súarez Sarmiento, Encarnación Amigo Díaz, José Luis Ferro Iglesias, Sandra
Vázquez Domínguez e Felisa Rodríguez Carrera abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos:
A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional,
establece que un dos fins do Sistema nacional das cualificacións e da formación
profesional é o de avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera
que sexa a súa forma de adquisición, sendo un dos seus instrumentos o procedemento
de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais. A
mesma lei establece que a avaliación e a acreditación da competencia profesional
adquirida a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación se debe
desenvolver seguindo criterios que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor
técnico da avaliación, e que terá como referente o Catálogo nacional de cualificacións
profesionais.
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A acreditación de competencias profesionais consiste en recoñecer e avaliar as
competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu
traballo ou por outras vías non formais de formación, mediante procedementos que
garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, así como
acreditar as compentencias profesionais adquiridas polas persoas traballadoras e
contribuír así ao fomento da súa aprendizaxe ao longo da vida.

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no marco das súas competencia,
puxo en funcionamento o procedemento para recoñecer, avaliar e acreditar, con
carácter oficial, as competencias profesionais adquiridas no desenvolvemento do
traballo ou por outras vías non formais de aprendizaxe.
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Despois de varias convocatorias de acreditación de competencias profesionais é o
momento de actualizar e adaptar o procedemento á nova realidade laboral.

Polo exposto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei en Pleno:

“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a actualizar o proceso de evaluación
e cualificación do recoñecemento de competencias profesionais para contribuír a unha
maior inserción laboral, que teña en conta a experiencia profesional e o complemento
da formación profesional”.

Santiago de Compostela, a 9 de Febreiro 2021.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 09/02/2021 10:12:35
Ovidio Rodeiro Tato na data 09/02/2021 10:12:49
Teresa Egerique Mosquera na data 09/02/2021 10:13:01
María Elena Suárez Sarmiento na data 09/02/2021 10:13:10
María Encarnación Amigo Díaz na data 09/02/2021 10:13:20
Sandra Vázquez Domínguez na data 09/02/2021 10:13:38
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José Luis Ferro Iglesias na data 09/02/2021 10:13:52
María Felisa Rodríguez Carrera na data 09/02/2021 10:14:01
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
No contexto actual desta crise sanitaria, o turismo sanitario sae reforzado, xa que
os e as turistas preocúpanse cada vez máis por buscar destinos que, ao mesmo
tempo que un período de descanso e goce, poidan axudalos a contribuír a levar un
estilo de vida saudable e preventiva. Estas características atópanse na nosa
Comunidade Autónoma.
Os balnearios son unha interesante alternativa vacacional para desestacionalizar o
turismo, que medraba a un ritmo sostido, antes desta crise sanitaria producida
pola covid-19, e cuxa materia pendente é atraer turistas estranxeiros ás súas
instalacións.
O turismo termal combina perfectamente con outros produtos como o turismo
rural ou de natureza e intégrase na oferta turística de proximidade que
actualmente é o que solicita o turista. Este turismo tamén pode potenciar as casa
rurais e os hoteis.
A Xunta de Galicia debería utilizar o turismo termal como unha forma de
desestacionalizar o turismo galego, para lograr unha distribución equilibrada de
visitantes ao longo do ano e unha mellor distribución xeográfica en todo o
territorio.
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O Executivo autonómico ten que deseñar e planificar programas de axuste
estacional con obxectivos a medio e longo prazo. E pode facelo a través do
turismo termal.
A Consellería de Turismo debería facer unha modificación orzamentaria e crear
unha partida nos orzamentos deste ano para o desenvolvemento dun plan
estratéxico termal para as catro provincias, un eixo turístico fundamental para a
provincia de Ourense, o turismo termal non pode quedar fora dos orzamentos da
Xunta de Galicia, non se pode abandonar a nosa riqueza termal.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar un plan estratéxico
termal para cada unha das catro provincias e así, incentivar o turismo termal en
cada provincia da nosa Comunidade Autónoma.

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 09/02/2021 10:08:13
Martín Seco García na data 09/02/2021 10:08:21
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Gonzalo Caballero Míguez na data 09/02/2021 10:08:34
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Leticia Gallego Sanromán, Marina Ortega
Otero, Juan Carlos Francisco Rivera, Carmen Rodríguez Dacosta e Martín
Seco García, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei en Pleno.
Exposición de motivos
No contexto actual desta crise sanitaria, o turismo sanitario sae reforzado, xa que
os e as turistas preocúpanse cada vez máis por buscar destinos que, ao mesmo
tempo que un período de descanso e goce, poidan axudalos a contribuír a levar un
estilo de vida saudable e preventiva. Estas características atópanse na nosa
Comunidade Autónoma.
Os balnearios son unha interesante alternativa vacacional para desestacionalizar o
turismo, que medraba a un ritmo sostido, antes desta crise sanitaria producida
pola covid-19, e cuxa materia pendente é atraer turistas estranxeiros ás súas
instalacións.
A Xunta de Galicia debería utilizar o turismo termal como unha forma de
desestacionalizar o turismo galego, para lograr unha distribución equilibrada de
visitantes ao longo do ano e unha mellor distribución xeográfica en todo o
territorio.
O Executivo autonómico ten que deseñar e planificar programas de axuste
estacional con obxectivos a medio e longo prazo. E pode facelo a través do
turismo termal.
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O Plan Ourense Provincia Termal, aprobado no Consello da Xunta en xullo de
2014 rematou no 2020.
En Ourense fai falta un compromiso da Xunta de Galicia no ámbito do
termalismo, están nunha situación que pode derivar en que a máxima riqueza que
teñen na provincia caia no absoluto abandono se non hai un claro respaldo
autonómico, por iso é necesario que a Xunta de Galicia se comprometa a poñer
sobre a mesa investimentos reais no marco dun Plan Estratéxico Termal para
Ourense.
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A Consellería de Turismo debería facer unha modificación orzamentaria e crear
unha partida nos orzamentos deste ano para o desenvolvemento dun Plan
Estratéxico Termal de Ourense, un eixo turístico fundamental para a provincia de
Ourense, o turismo termal non pode quedar fora dos orzamentos da Xunta de
Galicia, non se pode abandonar a nosa riqueza termal.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar un novo plan estratéxico
termal para Ourense como eixo turístico fundamental da provincia.

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Marina Ortega Otero
Juan Carlos Francisco Rivera
Carmen Rodríguez Dacosta
Martín Seco García
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado
Quintela e Patricia Otero Rodríguez, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
O día 6 de marzo de 2019 o alcalde da Guarda, reuniuse coa conselleira do Mar e
o presidente de Portos de Galicia, para trasladarlles a necesidade dunha
infraestrutura que dea acceso e saída ao Porto da Guarda.
Nesta reunión o edil guardés indicoulles que grazas á colaboración da Deputación
de Pontevedra, xa se conta cun proxecto para esta infraestrutura, cun orzamento
que ascende a 2.415.892,22 €. O proxecto propón unha conexión entre o porto
pesqueiro e a estrada PO-552, de circunvalación ao Monte Trega, polo sur do
porto da Guarda, atravesando unha zona con moi escasa densidade de
edificacións por terreos que na actualidade non teñen aproveitamento agrícola ou
inmobiliario. A vía proposta consta dunha unha plataforma de 12,30 m de ancho
que entre outros elementos terá unha zona rodada para vehículos de 6 m de ancho
e unha senda peonil de 2,5 m. A intersección do novo acceso coa estrada PO-552
resólvese cunha rotonda.
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Esta infraestrutura é fundamental para dar acceso ao porto da Guarda. Desde o
Consistorio enténdese que ademais da pesca e da actividade das redeiras existen
outras actividades, importantes para o tecido económico da vila. Os colectivos
que amosaron máis interese por esta infraestrutura foron a Confraría e as redeiras,
que empregan estes viais para o transporte de redes e marisco.
O 15 de xaneiro do 2020 representantes das asociacións guardesas, ORPAGU,
Piueiro, Alagua e a Confraría de Pescadores, encabezados polo alcalde da Guarda
tiveron outra reunión en Santiago coa conselleira do Mar e a presidenta de Portos
de Galicia, para trasladarlle as demandas da cidadanía guardesa, en relación ao
futuro do porto, expresadas a través das súas asociacións. Así mesmo o alcalde
solicitou, unha vez máis, o apoio da conselleira para a construción do vial de
acceso sur ao porto.
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O pasado 23 de xullo de 2020 o alcalde da Guarda, mantivo unha reunión en
Santiago de Compostela coa presidenta do ente público Portos de Galicia.
Nesta reunión trataron, outra vez, do acceso sur ao Porto da Guarda. O alcalde
entregou o proxecto xunto con informes sectoriais dos que dispón e volveu
solicitar á presidenta a participación de Portos para sacar adiante esta obra,
necesaria para o normal desenvolvemento da actividade portuaria. O proxecto
desta infraestrutura foi redactado na anterior lexislatura pola Deputación
Provincial de Pontevedra e na actualidade está pendente dos informes sectoriais e
correccións propostas.
A actividade pesqueira e marisqueira na Guarda non vai a ir a menos, a previsión
é que no futuro aumente a actividade económica do porto dado as grandes
posibilidades que ofrece tanto a nivel comercial como turístico. Por este motivo,
en agosto de 2019 xurdiu na Guarda un movemento civil apoiado polas
asociacións empresariais, culturais, deportivas e sociais, e polo propio concello,
que ten como obxectivo conseguir melloras para o seu porto que permitan un uso
máis intensivo do porto, tanto para profesionais como para uso náutico e
deportivo, e que actúe como o motor económico da localidade.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a realizar no primeiro semestre de
2021 a construción do vial de acceso sur ao porto da Guarda por parte da
Consellería do Mar.
Pazo do Parlamento, 8 de febreiro do 2021
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Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero
Rodríguez e Luís Manuel Álvarez Martínez, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
Na vila de Nigrán as beirarrúas de titularidade autonómica da PO-552 están
totalmente abandonadas no seu tramo por Priegue e no seu tramo por A
Ramallosa. Estas estradas necesitan a mellora urxente por parte da Xunta de
Galicia.
O Goberno municipal de Nigrán intentou en múltiples ocasións que a Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade renovara estas beirarrúas nos seus diferentes
tramos, sen ter ningunha resposta. Esta demanda lévase facendo ano tras ano.
O Concello solicitou varias veces a mellora dos tramos para seguridade e
accesibilidade da veciñanza desta vila. Estas peticións xa foron trasladadas en
varias ocasións. A última reclamación destas infraestruturas foi o pasado mes de
novembro na xuntanza que mantiveron o alcalde e a delegada da Xunta de
Galicia.

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
REXISTROLArDqP2l56
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Grupo Parlamentario Socialista trasladamos á Xunta de Galicia a través das
emendas aos orzamentos autonómicos de 2021 estas emendas para dotar de novas
beirarrúas a PO-552 ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, ao atoparse en moi
mal estado tras máis de 30 anos de construción das mesmas e sen ser reparadas. A
realidade é que son totalmente inaccesibles, rotas, con tramos inexistentes e con
elementos que entorpecen o paso de calquera cadeira de rodas ou carro de bebé.
Este problema está causando malestar entre a veciñanza que demanda unha
solución ao problema. A Xunta de Galicia ten que arranxar esta beirarrúas de
titularidade autonómica situadas no Concello de Nigrán para mellorar a
mobilidade das veciñas e veciños desta vila.
Por todo isto esiximos dende o Grupo Parlamentario Socialista que se comecen
as obras de renovación o antes posible na beirarrúa PO-552.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a realizar no primeiro semestre do
ano a obra de renovación da beirarrúa PO-552 no seus tramos de Priegue e de A
Ramallosa que permitiría mellorar a mobilidade e seguridade en Nigrán.

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Patricia Otero Rodríguez
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 09/02/2021 11:02:02
Patricia Otero Rodríguez na data 09/02/2021 11:02:07
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 09/02/2021 11:02:17
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado, Patricia Otero Rodríguez, Julio Torrado Quintela e
Marina Ortega Otero, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.
Fortalecer a atención primaria faise se cabe máis necesario na situación que
estamos a atravesar derivada da pandemia xerada pola covid-19.Non obstante,
estamos a ver que o Goberno do Partido Popular da Xunta de Galicia opta na
provincia de Lugo polos peches de centros de saúde ou pola non cobertura das
baixas dos profesionais sanitarios de atención primaria.
En xaneiro de 2020 o Sergas anunciaba que o centro de saúde de Burela tamén
abriría e pasaríanse consultas polas tardes a partir do mes de febreiro, en horario
de 14:00 a 21:00 horas de luns a venres e para iso contrataríanse tres novos
profesionais: un médico de familia, un profesional de enfermería e unha persoa
de servizos xerais.
Agora mesmo este servizo de atención médica na quenda de tarde reduciuse e só
se presta de martes a xoves durante 3 horas. Trala baixa dun facultativo no
horario de mañá cubriuse a quenda matinal a costa da vespertina.
Usuarios da cota médica da quenda de tarde do centro de saúde de Burela din non
seren informados desta situación e lamentan a perda de citas.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
REXISTROYzGTQpKzF2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que de xeito urxente recupere
o servizo de atención médica que se viña prestando de luns a venres en horario de
14:00 a 21:00 horas no centro de saúde de Burela.
Pazo do Parlamento, 9 de febreiro de 2021
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do
deputado Daniel Castro García e deputadas Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil
Fernández e Iria Carreira Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a
necesidade de dotar ao servizo de cardioloxía do Hospital da Mariña dos profesionais
sanitarios necesarios para ofrecer unha atención de calidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A comezos do mes de febreiro o persoal do Hospital da Mariña era coñecedor de
que o servizo de cardioloxía quedaba case baleiro ao contar soamente con un
profesional, que aínda por riba só atende urxencias. Mais esta problemática xa viña
arrastrada desde hai tempo, xa que desde antes de setembro do 2020 o hospital contaba
con tres profesionais que xa non eran capaces de atender as necesidades da comarca,
levando a unha grande precariedade dos servizos sanitarios e xerando listas de agarda de
até 2 anos para probas diagnósticas coma ecocardiogramas ou probas de esforzo. Esta
situación tan preocupante xa se facía notar cando se contaba con tres especialistas en
cardioloxía, un número que se vería reducido en setembro ao solicitar un dos
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profesionais unha excedencia, deixando unha praza libre que en ningún momento foi
cuberta. Do mesmo xeito, como se dixo anteriormente, a comezos de febreiro fíxose
saber que este servizo quedaría cun só facultativo debido a unha baixa transitoria da
outra profesional coa que contaba cardioloxía, unha profesional que tamén se verá soa á
súa volta debido a que o cardiólogo que está a traballar só a día de hoxe vai xubilarse en
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pouco tempo, polo que esta situación de absoluta precariedade vai repetirse de novo
dentro duns meses.
Por desgraza, este é só un dos múltiples déficits e eivas que presenta o Hospital
da Mariña, un hospital que día a día está vendo reducidos os servizos e prestacións que
lle pode ofrecer á sociedade mariñá, a pesar de contar coa xa famosa ampliación de
infraestruturas, que na realidade non foi outra cousa que un aumento de metros cadrados
cunha diminución da calidade da nosa sanidade pública.

Por todo isto e polo inmenso perigo que supón ter soamente un só cardiólogo
para máis de setenta mil habitantes que ten a comarca da Mariña, o Grupo Parlamentar
do BNG presenta a seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a restablecer o servizo de
cardioloxía , como mínimo ao seu nivel previo a setembro de 2020.”

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2021

Asdo.: Daniel Castro García
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Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do
deputado Daniel Castro García e deputadas Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil
Fernández e Iria Carreira Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a
necesidade de crear unha praza estrutural de enfermeira/o especialista en - xinecoloxía
(matrón/a) no centro de saúde de Foz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A asistencia sanitaria é un dos servizos básicos que máis valoran os cidadáns e
cidadás en todos os estándares de calidade de vida. Por esta razón, desde o BNG non
podemos entender a eiva histórica que sufre o concello de Foz no que atinxe aos
servizos sanitarios, e dicimos isto porque, alén da perda da ambulancia nocturna,
sumouse a perda das urxencias de tarde, a perda do TES da ambulancia medicalizada, a
perda dunha praza de auxiliar de enfermería, a xa sistemática non cobertura das baixas,
(ou coberturas parciais por medias xornadas durante meses), a non cobertura da
redución de xornada do Servizo de Pediatría, a carencia sistemática de PSX para a
atención nas citacións e un longo etcétera.
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A esta inmensa lista de necesidades que presenta a sanidade focega hai que
sumar a inexistencia dun ou dunha especialista en obstetricia – xinecoloxía. Esta é unha
categoría profesional recoñecida que ten por riba das funcións que realizan na atención
ao parto, outras que realizan na atención primaria e que son de enorme importancia para
a saúde reprodutiva das mulleres, xa que se poden encargar de realizar citoloxías,
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informar sobre métodos anticonceptivos, ser asesoras no climaterio ou coordinar
esforzos para a detección do cancro de cérvix.
Desde o Bloque Nacionalista consideremos que a existencia dun ou dunha
matrón/a é de especial necesidade porque son eles e elas as que teñen formación
específica para atender a saúde reprodutiva das mulleres e son as que interveñen,
aconsellan e axudan na saúde sexual, na prevención de lesións do chan pélvico, na
menopausa ou na planificación familiar. Ademais, informan sobre técnicas de coidado
dos bebés e da súa crianza, sendo fundamentais para que as mulleres teñan información
e axuda coas súas lactancias.
A ausencia de matrón/a nun concello como o de Foz, cunha natalidade das máis
altas da provincia segundo os dados do Instituto Galego de Estatística, é indefendible e
supón unha clara discriminación con respecto a outros concellos. Máis aínda se temos
en conta que o Centro de Saúde de Foz tiña e ten espazo físico para esta figura, unha
figura que nunca foi dotada.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
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1. Crear unha praza de enfermeira/o especialista en obstetricia- xinecoloxía
(Matrón/a) no Centro de Saúde de Foz.
2. Recuperar os servizos sanitarios detraídos do concello de Foz, nomeadamente
a ambulancia nocturna, o servizo de urxencias de tarde, a praza de auxiliar de
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enfermería amortizada en 2017, a segunda praza de TES na ambulancia medicalizada e
a adecuada cobertura das ausencias dos profesionais cando se produzan.”

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2021

Asdo.: Daniel Castro García
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 09/02/2021 13:39:07
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María Montserrat Prado Cores na data 09/02/2021 13:39:10

Iria Carreira Pazos na data 09/02/2021 13:39:17

Olalla Rodil Fernández na data 09/02/2021 13:39:30
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Paloma Castro Rey, Patricia Otero Rodríguez e
Luís Manuel Álvarez Martínez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto
no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
O estado de abandono e desleixo no que se atopa a estrada PO-546, coñecida
coma a estrada vella Pontevedra-Marín, non é algo novo.
Esta situación vén sendo denunciada polos veciños e veciñas afectados e polo
Concello de Pontevedra durante anos, solicitando unha actuación inmediata por
parte da Xunta de Galicia.
Pero esta actuación non chega, a única actuación que fixo a Xunta de Galicia nos
últimos anos foi a limpeza e reparación dalgunhas marxes da estrada, tarefas que
nada melloran o estado no que se atopa, nin reducen o risco de sinistralidade.
O estado no que se atopa esta estrada segue a ser lamentable, e isto entraña un
grave risco xa que se trata dunha estrada que soporta o paso de máis de 200
camións de gran tonelaxe que entran e saen diariamente da empresa Ence, o que
acelera o deterioro do firme, ao que se suma os problemas de seguridade viaria
para a veciñanza, e as persoas usuarias, coma é o caso dos ciclistas.
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Esta estrada é moi utilizada para la práctica do ciclismo, xa que na autovía de
Marín esta prohibido este tipo de vehículo, obrigando a este colectivo a ter que
usar este firme, co estado no que se atopa e co perigo que supón.
A maiores é necesario o mantemento e limpeza destas beirarrúas, xa que no
estado no que se atopan son susceptibles de provocar accidentes entre viandantes,
entre os que se atopan moitos escolares.
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E o acondicionamento e reposición da sinalización horizontal e vertical, medidas
de calmado de tráfico o la instalación de pasos de peóns elevados.
A pesar desta situación o Goberno galego non inviste o mantemento desta
infraestrutura.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1.A que de forma urxente, por razón de seguridade viaria, aprobe e execute un
proxecto de actuación sobre a estrada PO-546, no que se conteña:
a) A reparación do firme da estrada.
b) O mantemento e limpeza das súas beirarrúas.
c) A reposición da sinalización horizontal e vertical, ou a instalación de pasos de
peóns elevados.

Pazo do Parlamento, 9 de febreiro do 2021
Asdo.: Paloma Castro Rey
Patricia Otero Rodríguez
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 09/02/2021 14:32:20
Patricia Otero Rodríguez na data 09/02/2021 14:32:29
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 09/02/2021 14:32:38
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Gonzalo Caballero Míguez na data 09/02/2021 14:32:49
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo
Páez, José Manuel Balseiro Orol, José Luis Ferro Iglesias, Marisol Díaz Mouteira,
Marta Nóvoa Iglesias e Rubén Lorenzo Gómez deputadas e deputados pertencentes
ao Grupo Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de
lei en Pleno.
Exposición de motivos:
O Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020 é unha das principais ferramentas
empregadas pola Xunta para acadar o obxectivo último de reducir todo o que sexa
posible a sinistralidade das estradas de competencia autonómica.
Entre as case medio cento de medidas encamiñadas a promover a prevención, a
sensibilización e a educación en materia de seguridade viaria que se recollen neste
plan están incluídas tamén actuacións referidas á necesidade de conservar e mellorar
as infraestruturas viarias.
Co firme compromiso de dar cumprimento a este obxectivo, o Goberno galego
desenvolveu diversos programas que, entre outros aspectos, incidiron na execución de
actuacións ordinarias de conservación na rede de estradas autonómica, no
desenvolvemento do plan de viabilidade invernal, na eliminación de treitos de
concentración de accidentes, na realización dun plan específico de inspeccións en
pontes e obras de paso ou no Plan de sendas de Galicia.
Á vista dos índices de sinistralidade rexistrados nas estradas de competencia
autonómica nos últimos anos, resulta obvio que as medidas adoptadas están a dar
resultados. Por esta razón, é imprescindible seguir avanzando no traballo desenvolvido
ata o momento e, para iso, é fundamental volver contar cunha guía que fixe ben o
rumbo.
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E é por iso que dende o Grupo Parlamentario Popular presentamos esta proposición
non de lei para o seu debate en pleno:
“O Parlamento insta ao Goberno galego:
1.- A iniciar, canto antes, a redacción dun novo Plan de Seguridade Viaria de Galicia,
que permita afondar nos vindeiros anos nas medidas que xa se veñen aplicando nas
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
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estradas de titularidade autonómica de cara a reducir a sinistralidade, sumando novas
actuacións que se consideren axeitadas de cara a consecución dese obxectivo.

2.- A ter en consideración, na medida que sexa posible e viable desde o punto de vista
técnico e da seguridade viaria, as achegas da Comisión non permanente especial de
estudo sobre a seguridade viaria en Galicia.
3.- A reclamar das demais administracións, nomeadamente ao Goberno de España e
ás Deputacións Provinciais, que desenvolvan as medidas do plan seguridade viaria que
se redacte nas estradas que sexan da súa titularidade na Comunidade”.

Santiago de Compostela, a 9 de Febreiro de 2021.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 09/02/2021 18:32:04
Diego Calvo Pouso na data 09/02/2021 18:32:23
Carmen María Pomar Tojo na data 09/02/2021 18:32:44
Ramón Carballo Páez na data 09/02/2021 18:33:06
José Manuel Balseiro Orol na data 09/02/2021 18:33:29
María Sol Díaz Mouteira na data 09/02/2021 18:33:44
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Marta Nóvoa Iglesias na data 09/02/2021 18:33:54
Rubén Lorenzo Gómez na data 09/02/2021 18:34:09
José Luis Ferro Iglesias na data 09/02/2021 18:34:35
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo
Páez, José Manuel Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Marta Nóvoa Iglesias e
Rubén Lorenzo Gómez deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en pleno.
Exposición de motivos:

As restricións da mobilidade por mor da pandemia pola covid-19 están a repercutir moi
negativamente no fluxo de usuarios do transporte público de viaxeiros por estrada en
Galicia. A demanda, nalgúns casos, chegou a reducirse durante este período ata nun
80 por cento.
Esta circunstancia, e a súa prolongación no tempo, pode poñer en perigo a
supervivencia de moitas empresas, así como o mantemento dos postos de traballo
asociados a elas se non se habilitan os mecanismos axeitados para garantir liquidez ás
concesionarias do transporte público.
Hai que ten presente que o autobús é un servizo público esencial, pois é o medio de
transporte empregado por unha boa parte da cidadanía para acceder á educación ou a
sanidade públicas, ademais de ao centro de traballo.
O seu mantemento é, en consecuencia, primordial para moitos galegos e, dende o
Grupo Parlamentario Popular entendemos que, nestes momentos de especial
dificultade, é necesario que as administracións se impliquen, con maior énfase se cabe,
para preservar e manter servizos públicos esenciais coma este.
E é por iso que presentamos esta proposición non de lei para o seu debate en pleno:
CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
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“O Parlamento insta ao Goberno galego a:
1. Seguir coa liña de diálogo e o apoio ao sector do transporte público de viaxeiros
por estrada de Galicia que vén mantendo, de cara a achegar liquidez e a
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contribuír á pervivencia dun sector que presta un servizo público esencial na
Comunidade galega.
2. Esixir do Goberno de España o mantemento do fondo de compensación ao
transporte público de viaxeiros por estrada durante o ano 2021 para paliar a
caída de ingresos como consecuencia das restricións da mobilidade por mor da
declaración da pandemia sanitaria”.

Santiago de Compostela, a 10 de febreiro de 2021.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 09/02/2021 18:54:26
Diego Calvo Pouso na data 09/02/2021 18:54:41
Carmen María Pomar Tojo na data 09/02/2021 18:55:01
Ramón Carballo Páez na data 09/02/2021 18:55:14
José Manuel Balseiro Orol na data 09/02/2021 18:55:36
María Sol Díaz Mouteira na data 09/02/2021 18:55:48
Marta Nóvoa Iglesias na data 09/02/2021 18:56:33
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Rubén Lorenzo Gómez na data 09/02/2021 18:56:51
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Carme González Iglesias e dos deputados Daniel Pérez López e Ramón
Fernández Alfonzo, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a inclusión dos
establecementos comerciais polo miúdo de produtos hixiénicos como actividade
esencial na Orde pola que se establecen medidas de prevención específicas como
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 en
Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos anos o peche de pequenos comercios en Galiza é unha sangría
continua que non para, e esta sangría agravouse coa crise da Covid-19 co peche de 2 de
cada 10 negocios, e a previsión do sector é que isto é só o principio. E os
establecementos que non pechan están nunha situación crítica con ingresos escasos e
insuficientes para a súa supervivencia
E fronte a isto a Xunta de Galiza improvisa medidas para facer fronte á
pandemia que prexudica a establecementos que en normativas anteriores eran
CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
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considerados como actividade esencial, e que agora non están recollidos como tal na
Orde do 26 de xaneiro de 2021, que establece as medidas de prevención específicas
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19
en Galiza.

1

37778

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Este é o caso dos establecementos de comercio polo miúdo de produtos
hixiénicos que deberían estar nos primeiros postos da lista das actividades esenciais
nunha situación de pandemia, na que as autoridades sanitarias insisten na importancia
de extremar as medidas hixiénicas para evitar a Covid-19.
Mentres a orde reduce o horario de apertura destes establecementos, permite a
apertura das grandes superficies que venden produtos similares aos que teñen estes
establecementos, co que se produce unha situación de competencia desleal. E esta
redución do horario mingua as súas ventas e como consecuencia os seus ingresos.
Estes establecementos a pesar de levar dende a publicación da orde tentando
falar con “alguén”, na Xunta de Galiza, ao que explicarlle a súa situación e que poida
solucionar o erro de non telos incluído como actividade esencial, non conseguiron mais
que ser rebotados de consellería en consellería, sen poder falar con alguén que teña
responsabilidades ou competencias no tema.
Dende o BNG entendemos que para loitar contra a Covid-19 son necesarias
medidas que afectan a negocios e sectores económicos de Galiza, mais as medidas
deben ser equitativas e lóxicas.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
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proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1. Corrixir, de inmediato, a Orde do 26 de xaneiro de 2021, que establece as
medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación
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epidemiolóxica derivada da COVID-19 en Galiza, para incluír na mesma, como
actividade esencial, aos establecementos comerciais polo miúdo de produtos hixiénicos.
2. Habilitar un teléfono, de atención ás persoas autónomas e pemes galegas,
para informar, aclarar dúbidas e solucionar problemas que lles poidan xurdir referente á
covid-19.”

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2021

Asdo.: Carme González Iglesias
Daniel Pérez López
Ramón Fernández Alfonzo
Deputada e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Ana Pontón Mondelo na data 10/02/2021 09:56:57

Ramón Fernández Alfonzo na data 10/02/2021 09:57:08

Daniel Pérez López na data 10/02/2021 09:57:17
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María do Carme González Iglesias na data 10/02/2021 09:57:27
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Noa Presas Bergantiños e María González Albert e dos deputados
Luis Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Paulo Ríos Santomé, ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para
o seu debate en Pleno, sobre a falta de maquinistas nos servizos ferroviarios.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego temos denunciado
reiteradamente o profundo e progresivo desmantelamento que sofren os servizos
ferroviarios en Galiza e, máis concretamente, na zona de Ourense. As e os galegos
sofren unha política ferroviaria irracional que non dá prioridade á vertebración do
territorio nin corrixe agravios históricos como a falta dun servizo de tren digno que
conecte as cidades e as grandes vilas galegas. Estas son as consecuencias de obedecer a
un modelo de desenvolvemento do tren centralista, no lugar de primar a conexión
interior de Galiza, que carece hoxe dun tren de proximidade como si ten Catalunya ou
Cantabria. E son tamén as consecuencias da progresiva privatización dun servizo que
debe ser público e axudar ao desenvolvemento económico, mais que baixo o paraugas
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da denominada "liberalización" e a axenda impulsada desde a Unión Europea non ten
nos gobernos centrais ou galego unha folla de ruta para salvagardar a xestión pública
dos ámbitos máis esencias do servizo.
Este desmantelamento progresivo ten a súa parte máis visíbel nas liñas que son
eliminadas ou alteradas. Neste sentido, é de salientar que o goberno central aproveitou a
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crise da covid-19 para eliminar servizos que non foron aínda repostos. Nun momento no
que a prevención sanitaria convidaría a aumentar o número de servizos e de vagóns, a
política ferroviaria foi na dirección contraria. É o caso, por exemplo, do tren Avant das
06:45 que conectaba Ourense con Santiago de Compostela e A Coruña e doutras liñas
que daban un importante servizo a outras vilas do país.
Mais o desmantelamento do servizo ten unha vertente fundamental na
progresiva perda de persoal. Neste sentido, diferentes organizacións das e dos
traballadores alertaron desta cuestión nos últimos tempos e 2021 comezou coa
convocatoria de varias xornadas de folga. Esta cuestión é de extrema importancia, xa
que unha parte importante do deterioro dos servizos ofrecidos corresponde en última
instancia á falta de persoal, sobre todo de persoal para a condución dos trens.
Os e as traballadoras do sector denuncian esta situación e inciden no
aproveitamento da circunstancia da pandemia para afondar nesta folla de ruta. As
actuacións do Grupo Renfe estanse encamiñando a impedir ou obstaculizar novas
incorporacións que permitan cubrir as necesidades derivadas dos dereitos de
conciliación, do cumprimento das recomendacións de xornada, da formación e da
cobertura das baixas derivadas de situacións non previstas, xubilacións, falecementos e
outras circunstancias. Así mesmo, o propio grupo está a incumprir o Plan de Emprego
dos anos 2020 e 2021 que se recollen no II Convenio Colectivo do Grupo Renfe,
publicado no BOE do 13 de xuño de 2019.
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No momento de rexistrar esta iniciativa fontes do sector confirman que Galiza
necesitaría incrementar o seu cadro de persoal de maquinistas en cando menos 21
prazas, das que cando menos 12 sería necesario localizar en Ourense. O número de
axentes foi en descenso durante os últimos anos, véndose esta situación agravada desde
finais de 2018. As sucesivas xubilacións do persoal que alcanzou a idade de xubilación
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non foron repostas polas novas contratacións nin por medio de traslados dende as
distintas residencias que a empresa RENFE Viaxeiros ten no Estado. Isto deriva en
problemas importantes de organización laboral das e dos traballadores e ten tamén
consecuencias no servizo, pois este Grupo Parlamentario ten constancia da supresión de
trens pola falta de maquinista.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1. Elaborar un estudo propio respecto das deficiencias materiais, de oferta e de
persoal no ámbito ferroviario galego para dirixir ao goberno central e reclamar a súa
corrección.
2. Dirixirse ao goberno central para demandar a inmediata corrección do
incumprimento do Plan de Emprego para os anos 2020 e 2021 e o aumento de cando
menos 21 prazas de maquinista en Galiza para garantir as condicións laborais do cadro
de persoal e evitar novas suspensións de servizos así como garantir a recuperación
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daquelas liñas suspendidas coa desculpa da covid-19.”

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
María González Albert
3
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Paulo Ríos Santomé
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 10/02/2021 12:34:08

María González Albert na data 10/02/2021 12:34:14

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 10/02/2021 12:34:21

Paulo Ríos Santomé na data 10/02/2021 12:34:27
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Noa Presa Bergantiños e dos deputados Daniel Pérez López e Ramón
Fernández Alfonzo, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre á valoración da
Xunta de Galiza das exportacións galegas e ao impacto da terceira vaga da pandemia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As exportacións en Galiza veñen dependendo fundamentalmente do estado de
saúde dos sectores do automóbil e do téxtil. Esta dependencia ten sido obxecto de
preocupación e de análises. Por exemplo, xa no ano 2018 o informe anual do Consello
Económico e Social sinalaba entre as súas recomendacións “O CES chama a atención
sobre a necesidade de manter un crecemento equilibrado aumentando o peso das
exportacións a través da mellora da nosa competitividade en sectores onde existe unha
vantaxe competitiva e polo tanto un mellor posicionamento no exterior.” e sinalábase a
alta concentración das exportacións. Na mesma liña, o informe do ano 2019 reafírmase
na consolidación doutras características, como a importancia de Francia e Portugal
como destinos.
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O impacto da covid-19 ten unha importante influencia nos fluxos de exportación
e importación e aínda que o impacto da pandemia en termos xerais é menor do que
noutros puntos do Estado, é necesario estarmos vixiantes e a diversificación de sectores
e de países segue sendo unha cuestión que debe preocupar ao goberno galego.
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Recentemente coñecíanse os datos do Barómetro Exportador de Galiza. Neste
estudo sinálase que o valor das exportacións de mercadorías mantense practicamente
estable en comparación con novembro de 2019, mellores datos que os estatais. Así
mesmo, sinala que Galiza se sitúa no 92,4 % con respecto ao último nivel anual previo á
pandemia, dato que no conxunto do Estado se sitúa no 89,5 %. Como sector máis forte
sinálase o da automoción, mais preocupa a evolución do sector téxtil, cun descenso
interanual do 47,2 % atribuído á baixada de vendas do sector. Sinálanse así mesmo
melloras no sector agroalimentario e baixada sen perspectiva de freo en ámbitos como o
dos combustíbeis.
É importante que a Xunta de Galiza faga seguimento destas cuestións e que
valore o impacto que nestes termos pode ter a terceira vaga da covid-19, de dimensión
internacional como outros efectos económicos da pandemia. Así mesmo, é necesario
unha valoración exhaustiva do resultado da Estratexia de Internacionalización da
Empresa Galega 2020 e impulsar un proceso participativo para arbitrar novas medidas.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a elaborar unha diagnose das
debilidades e fortalezas da economía galega no ámbito exportador e dos resultados da
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Estratexia de Internacionalización da Empresa Galega 2020, remitir a información ao
Parlamento Galego e impulsar novas medidas adaptadas á situación xerada pola
pandemia da covi-19 incorporando medidores obxectivos de seguimento e unha
planificación orzamentaria plurianual.”
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Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Daniel Pérez López
Ramón Fernández Alfonzo
Deputada e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 10/02/2021 15:49:46

Ramón Fernández Alfonzo na data 10/02/2021 15:49:53

Daniel Pérez López na data 10/02/2021 15:50:04
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Noa Presas Bergantiños na data 10/02/2021 15:50:20
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Rosana Pérez Fernández e Montserrat Prado Cores e deputado Luis
Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre as actuacións a realizar
debido á mortaldade de moluscos e perda de ingresos no sector marisqueiro das rías de
Arousa e Pontevedra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pasada semana varias praias da ría de Arousa e da ría de Pontevedra víronse
gravemente afectadas polas intensas choivas que caeron sobre todo no litoral galego.
Zonas

como

Rianxo,

Carril,

Vilagarcía,

Pontevedra

ou

Poio

quedaron

considerabelmente danadas polos sucesivos temporais.
Todas as confrarías concernidas coinciden en subliñar que os grandes aportes de
auga doce recibidos provocaron unha baixada importante da salinidade da auga do mar
e, no referido ás de Arousa, sinálase directamente como contribución a esa baixa
salinidade o exceso de auga doce procedente da presa de Portodemouros (Vila de
Cruces e Arzúa). Una presa que carece de comportas e funciona cun sistema de rebose
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que xa ten causado problemas na ría noutras ocasións.
No caso das praias de Rianxo, a mortaldade cóntase por toneladas e, dende logo,
supera con creces ao que incluso nun principio se estimaba, afectando sobre todo á cría
de berberecho e comprometendo moi seriamente a campaña do vindeiro verán.
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No caso de Carril e Vilagarcía, ademais da baixa salinidade, moito marisco foi
arrastrado polos temporais e as perdas tamén son grandes no caso do berberecho, mais
no caso da ameixa babosa son aínda maiores.
Aquí, a mortaldade dos últimos días veu a agudizar unha situación xa crítica dos
recursos marisqueiros das concesións da agrupación de mariscadoras de Carril.
Este colectivo xa aturou unha sucesión de temporais no inverno de 2019 que
danaron de moita consideración os bancos marisqueiros dos Lombos do Ulla e da praia
de Compostela-A Concha,

producíndose xa daquela unha mortaldade altísima de

berberecho, ameixa fina, babosa e xapónica.
A maiores, en outubro de 2020, os novos temporais converteron a situación en
insostíbel pola acción combinada de acumulación de algas e o movemento dos fondos
que orixinou un escalón a modo de muro ao longo de toda a praia.
A día de hoxe, as consecuencias destas reiteradas inclemencias en pouco tempo
son un nivel de produción baixísimo e unha agrupación de 86 persoas que, despois de
realizar un investimento de 80.000 euros de semente no banco de Compostela-A
Concha, levan dende outubro paradas, moitas delas de baixa e moitas outras recorrendo
aos servizos sociais para poder vivir.
Unha agrupación que, por esa acumulación de motivos, solicitou no seu día o
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cese de actividade á Consellaría do Mar por un período de seis meses nos dous bancos
marisqueiros que explota para posibilitar e facilitar a recuperación dos mesmos e que
obtivo un non por resposta, en contra do voto favorábel da maioría da propia
agrupación. E diante da súa desesperada situación, a Consellaría tampouco tivo en conta
o recurso de alzada que presentou abocándoa a acudir aos tribunais na procura dunha
resolución ao conflito.
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E, por último, as confrarías de Lourizán, San Telmo e Raxó, na ría de
Pontevedra, manteñen os seus bancos pechados pola grande mortaldade de ameixa
xapónica tamén provocada pola baixa salinidade da auga que lles impide mariscar por
mor de non mover o substrato e non crear máis problemas aínda. Aquí suspenderon o
marisqueo de xeito temporal agardando as vindeiras mareas vivas e coa expectativa da
recuperación do marisco.
A todo isto debemos sumar a problemática xeral que ten provocado a pandemia
no relacionado coa comercialización deste tipo de produtos e a consecuente merma nos
ingresos das mariscadoras e mariscadores.
A perda constante de recurso está a derivar nunha verdadeira situación de
angustia para as e os profesionais do mar e neste contexto faise necesaria unha
avaliación, un seguimento, unha análise das consecuencias da perda de recurso para o
sector nas diferentes rías e unha toma de decisións áxiles que impidan que esta nova
crise siga a ter repercusión nos ingresos dos mariscadores e mariscadoras.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
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1. Explicar as causas da alta mortalidade de molusco nas rías de Arousa e
Pontevedra.
2. Dar conta das medidas adoptadas para enfrontar esta mortaldade, a previsíbel
falla de recursos que van sufrir os mariscadores e mariscadoras desas rías e as accións
concretas para a rexeneración dos bancos afectados e das partidas para atendelas.
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3. Explicar que protocolo de actuación existe para facer un seguimento preciso
da evolución destas problemáticas e en que consiste.”

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2021

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Montserrat Prado Cores
Deputadas do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 10/02/2021 16:36:51

María Montserrat Prado Cores na data 10/02/2021 16:37:02
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/02/2021 16:37:20
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas María González Albert e Carmen Aira Díaz e do deputado Xosé Luis
Rivas Cruz, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre os criterios establecidos
para a provisión dun posto de persoal directivo na Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural (AGADER).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 23 de decembro de 2020 o Diario Oficial de Galiza publicou o
anuncio da convocatoria dun posto directivo da Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural. O posto en cuestión era o de subdirector/a do AGADER para as Relacións cos
Grupos de Desenvolvemento Rural.
Máis aló do curioso da data da convocatoria da praza, varias cousas destacan no
que ten a ver coa relación de requisitos e baremación dos mesmos establecidos na
convocatoria sinalada en relación a outras similares nas que ás/os candidatos se lles
esixe unha importante bagaxe de méritos profesionais e, como norma, unha relación
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laboral e formativa acreditada en relación ao posto de traballo que se pretende prover.
Todo o contrario acontece con esta praza que nos ocupa. Aquí, ademais de
desaparecer o requisito de coñecemento da lingua galega que semella tería que ser
preceptivo a un cargo destas características, aparecen cuestións tan curiosas como a
valoración de “titulacións diferentes ás esixidas na convocatoria” (até 4 puntos); a
“asistencia a cursos”, sen esixir que sexan cursos homologados nin vinculados ao sector
1
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(até 6 puntos) ou no que ten a ver coa experiencia valórase por exemplo a “docencia”
(até un máximo de 15 puntos).
Tamén é rechamante o feito de que se reclamara un informe (favorábel) á
Dirección Xeral de Función Pública para que o posto puidese ser cuberto por unha
persoa que non teña a condición de funcionaria/o pública/o a pesares de que a priori non
semella xustificado o carácter de excepcionalidade que sería preciso para que se puidera
xustificar esta circunstancia.
Todas estas cuestións e moitas outras facían prever que era un posto de traballo
que estaba preadxudicado para colocar a unha persoa en concreto e agora, vendo a
resolución o resultado da primeira e a segunda fases do proceso asistimos, por desgraza
non con asombro, á confirmación de que ese era un posto con nome e apelidos desde o
mesmo momento da convocatoria da vacante como a rumoroloxía aseguraba meses
antes da propia publicación do DOG.
Xa que logo será o exparlamentario do Partido Popular e expresidente da
comisión 7ª, Moisés Blanco Paradelo, quen ocupará unha praza que, sendo de
confianza, a todas luces debería ser ocupada, cando menos, por unha persoa con amplo
coñecemento do sector e de acreditada solvencia e experiencia no mesmo. Moito máis
se cabe se temos á conta o papel protagonista que o AGADER vai ter nesta lexislatura
unha vez se aprobe a Lei de Recuperación de Terras Agrarias que a día de hoxe está en
tramitación no Parlamento galego que lle dá á Axencia Galega de Desenvolvemento
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Rural un importante aumento de funcións e responsabilidades.
Así, unha persoa que non pode acreditar ningunha experiencia na xestión de
gasto público, nin en tramitación administrativa, nin no mundo do desenvolvemento
rural, (pero si un coñecido currículo político) vai ocupar un cargo de vital importancia
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dentro dunha Axencia que ten que aspirar a moito máis que a ser un chiringuito para a
colocación de amigos.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a declarar deserta a praza de
Subdirector de AGADER para as relacións cos GDR e a reiniciar o proceso selectivo
establecendo uns criterios de selección que garantan a cualificación técnica da persoa
seleccionada así como as condicións de igualdade, mérito e capacidade para o acceso ao
devandito posto.”

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2021

Asdo.: María González Albert
Carmen Aira Díaz
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Ana Pontón Mondelo na data 10/02/2021 16:55:11

Xosé Luis Rivas Cruz na data 10/02/2021 16:55:18

María del Carmen Aira Díaz na data 10/02/2021 16:55:27
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
A pandemia provocada pola covid está xerando unha situación absolutamente
descoñecida a nivel social, pero tamén no propio sistema sanitario que trata de
afrontar novos métodos e formatos para afrontar as necesidades asistenciais á vez
que combate ao virus con toda a eficacia que é capaz.
Dentro destas afectacións ao propio sanitario está o eido da oncoloxía, no que a
situación que vivimos está provocando graves problemas en diagnóstico que,
segundo apuntan os profesionais, levarán a un agravamento global da situación
nos vindeiros meses e anos e, tristemente, é posible que deriven nun aumento da
mortalidade por causa desta enfermidade. Segundo apuntan estes mesmos
profesionais, continuáronse os tratamentos en marcha, que non poderían ser
interrompidos
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Algúns estudos promovidos polas sociedades científicas apuntan a que no 2020,
por causa da pandemia e as súas consecuencias sobre a asistencia sanitaria a
patoloxías non-covid (non presencialidade, temor da poboación a acudir a
revisións ordinarias, limitación dos recursos sanitarios para focalizar na
pandemia…).
Ao fío disto, no fin do ano 2020 o Grupo Socialista presentou no Pleno do
Parlamento de Galicia unha proposta para que se realizara dende o Sergas un
estudo sobre o volume de diagnósticos oncolóxicos en 2020 en comparación con
outros anos, e así poder traballar en base a datos certeiros sobre posibles melloras
e axilización dos servizos correspondentes. Esta proposta, en todo caso, foi
rexeitada cos votos en contra do Partido Popular, que non considerou a súa
importancia.
Ante a continua e crecente chamada de atención de profesionais sobre o problema
que a pandemia xerará sobre pacientes oncolóxicos, especialmente no caso
daqueles que verán retrasado o seu diagnóstico e as consecuencias que iso trae,
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debe ser necesario traballar no sentido de reverter este problema en toda a
intensidade que sexa posible.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Realizar un informe que avalíe o volume de diagnoses e capacidade asistencial
dos servizos de oncoloxía do sistema sanitario público de Galicia durante o ano
2020 comparativamente cos recentes anos pasados, e ofreza unha posible
conclusión sobre a existencia, ou non, de indicios que poidan suxerir alteracións
en detección precoz.
2. Intensificar os procesos de cribado e detección precoz de cancro, para tratar de
reverter na medida do posible o problema de déficit de diagnósticos provocado
pola pandemia en 2020.
3. Avaliar a implementación de novos sistemas de cribado e detección precoz de
cancro, para casos e tipos que hoxe aínda non estean sendo incorporados aos
procesos de cribado que leva a cabo o Sergas.
Pazo do Parlamento, 10 de febreiro do 2021

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Leticia Gallego Sanromán, Luís Manuel Álvarez
Martínez e Noa Díaz Varela, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
As necesidades de actuacións nos centros educativos galegos son constantes, nuns
casos para mellorar a adecuación das propias instalacións aos estándares mínimos
esixibles e noutros para mellorar aspectos como a propia accesibilidade ou
incrementar o confort da comunidade escolar.
A rede de centros públicos dedicados ás ensinanzas de Infantil e Primaria da nosa
comunidade autónoma conta cunha antigüidade, na maioría dos casos, cunha
media aproximada de 40 anos, o que fai necesario que a Consellería de Cultura,
Educación e Universidade deba proceder á reposición e as reformas integrais de
centros.
Dentro dos orzamentos desta consellería existe o Programa 422A - Educación
Infantil, Primaria e ESO que para o ano 2021 ten unha dotación de 2.500.000 € e
a previsión de levar a cabo actuacións en 250 centros. Entre os obxectivos deste
programa está paliar a situación de deterioro estrutural provocada polo uso e
inadecuación funcional dos centros educativos ás esixencias educativas actuais e
ás normas vixentes.
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No caso dos centros educativos do concello de Mos existen demandas dende hai
anos para que se leven a cabo actuacións de mellora, que se poden concretar do
seguinte xeito:
1. No caso do CEIP Mestre Valverde Mayo é necesario substituír os falsos
teitos, xa que ao longo dos anos foron danados, constituíndo agora mesmo
unha das maiores preocupacións da dirección do centro.
Por outra banda, este colexio ten un pequeno patio cuberto, solicitando os
pais e nais unha ampliación da cuberta, xa que resulta claramente
insuficiente, máxime nestes momentos nos que é preciso manter as
distancias de seguridade. É necesario engadir que este patio non foi
ampliado cando se fixo a ampliación do colexio.
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2. Os profesores e a ANPA do CEIP Atín-Cela levan anos demandando a
necesidade dun cambio na cuberta do patio. O material do mesmo é
amianto e expresan a necesidade de cambialo por outro tipo de material,
ademais de cubrir a parte que falta ata a nova entrada. Temos que subliñar
que esta é unha petición que ven de anos atrás.
O Grupo Parlamentario Socialista trasladou á Xunta de Galicia a través das
emendas aos orzamentos autonómicos de 2021 as demandas ás que nos acabamos
de referir, sendo rexeitadas estas emendas, o que supón que se perpetúen as
deficiencias.
Son, en definitiva, pequenas actuacións ás que se podería dar resposta con
pequenas inversións que terían cabida dentro deses 2.500.000 € aos que se fixo
referencia.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a acometer, no primeiro semestre
deste ano, as reformas demandas polos centros educativos do concello de Mos.

Pazo do Parlamento, 10 de febreiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Luís Manuel Álvarez Martínez
Noa Díaz Varela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Leticia Gallego Sanromán, Luís Manuel Álvarez
Martínez e Noa Díaz Varela, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos

As necesidades de actuacións nos centros educativos galegos son constantes, nuns
casos para mellorar a adecuación das propias instalacións aos estándares mínimos
esixibles e noutros para mellorar aspectos como a propia accesibilidade ou
incrementar o confort da comunidade escolar.
A rede de centros públicos dedicados as ensinanzas de Infantil e Primaria da nosa
comunidade autónoma conta cunha antigüidade, na maioría dos casos, cunha
media aproximada de 40 anos, o que fai necesario que a Consellería de Cultura,
Educación e Universidade deba proceder á reposición e as reformas integrais de
centros.
Dentro dos orzamentos desta consellería existe o Programa 422A - Educación
Infantil, Primaria e ESO que para o ano 2021 ten unha dotación de 2.500.000 € e
a previsión de levar a cabo actuacións en 250 centros. Entre os obxectivos deste
programa está paliar a situación de deterioro estrutural provocada polo uso e
inadecuación funcional dos centros educativos ás esixencias educativas actuais e
ás normas vixentes.
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No caso dos centros educativos do concello de Baiona existen demandas dende
hai anos para que se leven a cabo actuacións de mellora, que se poden concretar
do seguinte xeito:
1. Dende o CEIP Fontes- Baíña veñen reclamando desde fai tempo varias
reparacións no seu centro: o cambio do portalón de acceso ó colexio e a
instalación dunha potabilizadora para o centro para garantir o consumo da
auga, porque a que teñen non funciona ben.
Outras reclamacións son colocar iluminación e pechar unha das fachadas
do pavillón escolar e está pendente o arranxo da vivenda do conserxe
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2. Desde o CEP Sabarís demándase o arranxo urxente da cuberta e o peche de
fachadas do pavillón, xa que filtran auga.
3. No caso da EEI O Areal está pendente da inversión de 250.000 € dende fai
anos para a ampliación e mellora do seu espazo.
Nestas reclamacións feitas por ANPAS e equipos directivos o Concello de Baiona
estivo en permanente contacto con eles no último ano. A comunidade educativa
está farta de promesas incumpridas por parte da Xunta de Galicia; estes centros
son un claro exemplo da mala xestión do Goberno autonómico en materia
educativa.
Son, en definitiva, pequenas actuacións ás que se podería dar resposta con
pequenas inversións que terían cabida dentro deses 2.500.000 € aos que se fixo
referencia.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a acometer, no primeiro semestre
deste ano, as reformas demandas polos centros educativos da vila de Baiona

Pazo do Parlamento, 10 de febreiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Luís Manuel Álvarez Martínez
Noa Díaz Varela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado, Marina Ortega Otero, e Julio Torrado Quintela,
a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento
da Cámara presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
No ano 2006 o Goberno socialista crea a “Ley de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia”, máis coñecida
coma “Lei de dependencia”. Trátase dunha lei que transforma unha realidade
silenciada para dar solución aos coidados básicos da vida diaria en casos de
persoas cunha dependencia. Tratouse dun dos piares máis importantes dos
avances na igualdade de oportunidades e nas políticas sociais da historia recente
do noso país.
Lamentablemente nos anos de Goberno do Partido Popular no Estado, así coma
nos últimos 11 anos na Xunta de Galicia, fixeron que esta lei sufrira recortes que
a mudarían por completo. Os prazos que a lei establece son 3 meses para a
resolución de grao e outros tres meses para a resolución do PIA, ou o que é o
mesmo 180 días como máximo.

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
REXISTROrIuzY9koR9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ademais Galicia é a segunda comunidade autónoma que menos inviste por
habitante de toda España e a que máis porcentaxe percibe por parte do Estado en
canto a dependencia.
No últimos anos a partir do 2012 a chamada Lei de dependencia sufriu recortes a
través do Estado e a Xunta de Galicia cando en ambos gobernos coincidía o
Partido Popular. A libranza de coidados na contorna familiar principal axuda da
Lei de dependencia ata entón, foi recortada polo Goberno do PP tanto nas
contías económicas que xa estaban resoltas, coma na posibilidade de acceso á
mesma por parte de novos expedientes. O recorte nesta axuda afectou a aquelas
persoas que máis grao e dependencia tiñan, os graos III, coma enfermidades
dexenerativas e outras nas que a forma de vida depende en exclusiva da figura
do coidador/a.
Ademais atopámonos inmersos nun momento moi complexo no contexto da
pandemia motivada pola Covid-19, que agravaba a situación moito máis se cabe.
Persoas dependentes, das cales moitas continúan o confinamento nas súas casas,
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e outras moitas con graos II e III que xa o facían de xeito habitual debido as
circunstancias, que non só precisan dun familiar como coidador senón que o
propio familiar que exerce como tal, limita a súa actividade laboral e
posibilidades profesionais, o cal xa é complexo per se, e que neste contexto de
crise socio-económica motivada pola pandemia agravará máis aínda a situación.
Unha das consecuencias da pandemia, ademais do evidente risco sanitario, é a
crise económica e social asociada ás restricións tomadas para reverter o
incremento da curva do virus. A libranza por coidados na contorna familiar
percíbese os primeiros días de mes habitualmente, neste mes de febreiro a día 10
aínda están sen abonar, coa derivada preocupación que coidadores teñen nun
momento complexo neste contexto.
As respostas a este retraso xeral nos pagos das libranzas en Galicia por parte da
Administración foi que teñen todo o mes para efectuar o pago por lei. As
queixas dos usuarios chegan dende Negreira, Sanxenxo, Teo, Santiago, Ames,
Redondela, Vigo, Ares, Ferrol, Pontevedra, A Coruña, etc
Dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos urxente que resolvan este
tipo de retrasos nas libranzas, das cales dependen en gran medida a economía de
moitas familias e máis nun contexto de crise como o actual. Hai que ter en conta
que a gran parte de usuarios e usuarias deste tipo de prestacións teñen altos
custes de tratamentos farmacolóxicos.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de lei:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que axilice os pagos das
libranzas que perciben os usuarios e usuarias de dependencia en Galicia, así
como realizar as actuacións oportunas para que este tipo de feitos non se repita
nun futuro.”
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Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada Juan Carlos Francisco Rivera, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e Martín Seco García, a través do seu portavoz e ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
O peche dunha empresa grande sempre é unha situación dramática. A perda de
emprego afecta a centos de familias de xeito directo e moitas de xeito indirecto
(auxiliares, subcontratas, provedores, hostalería, …), e produce efectos no
conxunto da comarca onde se asenta, dado o carácter tractor que teñen estas
empresas. Si a empresa é mediana ou pequena, os efectos son os mesmos, aínda
que a menor escala.
A defensa do emprego e a supervivencia das empresas afectadas por situacións
de crise debe ser unha prioridade para o conxunto das institucións, especialmente
no eido industrial.
O caso “Alcoa” na Mariña de Lugo, exemplifica como a defensa do emprego e a
supervivencia das empresas pasa por manter unha posición firme e colaborativa
dende o sector público.
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Se o emprego está ligado a unha actividade industrial, os beneficios son
múltiples: as condicións laborais, en xeral, son mellores no mundo industrial, e os
salarios tamén solen ser máis elevados. O valor engadido xerado pola industria
aporta riqueza o conxunto da sociedade e incide, así mesmo, en ámbitos como a
I+D.
Como consecuencia da covid-19, en termos económicos, estamos nunha
situación moi complexa, dramática para algúns sectores de actividade, situación
que, de non ser pola acción decidida do Estado e das institucións no seu
conxunto, tería consecuencias dantescas en termos de destrución de emprego e en
termos de peche de empresas.
O longo do ano 2020, solo en Galicia, o estado ten aboado máis de 280 mil
prestacións por ERTE e máis de 80 mil en concepto de axuda autónomos. Estas
axudas permitiron que a caída acumulada en termos de emprego ate o mes de
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outubro fora do 1,6 % por debaixo da media do conxunto do estado, fixando
unha taxa de paro do 13,5 % para o ano 2020 e unha taxa do 13,4 % para o ano
2021, inferior en calquera caso a media do estado.
Segundo os estudios de FUNCAS, en termos de PIB, a economía galega
contraerase no ano 2020 un 11,1 % , unha caída inferior media do estado, en
parte pola fortaleza do sector industrial, especialmente ligado a restructuración
das plantas de automoción implantadas na Comunidade (CITRÖEN). Prevese un
crecemento do PIB para o ano 2021, dun 6 %.
O Índice de Produción Industrial, que experimentou o principio da pandemia
unha forte caída (crise acelerada da automoción e confección), recuperou tamén
de xeito acelerado ate chegar a niveis previos a crise.
No eido industrial galego algúns sectores se verán máis afectados, pero en xeral a
situación prevese complicada para os próximos anos.
Algunhas empresas do noso territorio están en serio risco, como Xeal,
Ferroglobe, Alu Ibérica, Galicia Téxtil, Pili Carrera, Thenaisie Provoté, Maderas
Iglesias, Gamesa-Siemens en As Somozas, Endesa nas Pontes, etc…,
lamentablemente este listado de empresas se verá incrementado nos próximos
meses.
En consecuencia, é necesario activar políticas no ámbito industrial para protexer
as empresas, especialmente as empresas con viabilidade . Non todas as empresas
teñen a mesma problemática, porque non hai unha solución única para todas elas.
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Non obstante, é preciso establecer unha guía de intervención institucional, un
protocolo a seguir en cada caso, para que o goberno galego participe no problema
específico de cada empresa e colabore na súa resolución.
Os peches das empresas e despidos masivos, por moi privadas que sexan, son
asuntos públicos porque afectan a moitas persoas e, en consecuencia, un goberno
responsable debe implicarse de modo sistemático na defensa do emprego e das
empresas.
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Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Elaborar e presentar na Cámara galega, no prazo de tres meses, un protocolo
integral de atención a empresas en crise. O obxectivo deste protocolo será
garantir a supervivencia das empresas que poidan ter viabilidade e, no seu
defecto, a recolocación das persoas traballadoras do sector industrial.
2. Incluír neste protocolo un labor preventivo de xeito proactivo, mediante unha
análise dinámica dos sectores e empresas, que permitirá a detección de situacións
de vulnerabilidade e a posta en marcha de medidas de reacción, prestando
especial atención as empresas estratéxicas situadas en comarcas que teñan a esa
empresa como centro de referencia do emprego.
Así mesmo, o Parlamento insta o Goberno de Galicia a que, unha vez detectada a
situación de crise na que se atope unha empresa (perdas graves, ERE,
despedimentos masivos, anuncios de peche…), interveña, dialogando coas partes,
prestando asesoramento, aportando liquidez e liñas de avais, para contribuír a
unha solución axeitada.
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3. A incluír no devandito protocolo a posibilidade do Goberno de incorporarse o
capital, a través do Igape, empresas de capital-risco participadas maioritariamente
polo Goberno galego ou das distintas formulas dispoñibles, sempre que elo sexa
absolutamente imprescindible para a continuidade das empresas e do emprego. A
tal fin constituirase un fondo ampliable e específico de 150 millóns de euros. A
incorporación o capital de empresas en risco conlevará a supervisión pública e
activación dun modelo de xestión baseado no esquema da economía social.
4. A incorporar un procedemento e recursos necesarios para que os cadros de
persoal das empresas en risco, representadas polos seus comités de empresa,
poidan recibir subvencións dun 100 % dos gastos efectuados en estudios e
informes externos, sobre a viabilidade da empresa, busca de inversores,
renovación do plan industrial, estudio de fórmulas xurídicas que formen parte do
capital ou outras medidas relacionadas coa continuidade da empresa.
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Pazo do Parlamento, 11 de febreiro do 2021
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Martín Seco García
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro
Orol, Ana Belén García Vidal, Manuel Santos Costa, Alberto Pazos Couñago,
Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O Instituto Social da Mariña é unha Entidade de dereito público con personalidade
xurídica propia, de ámbito nacional que actúa baixo a dirección e tutela do Ministerio de
Inclusión, Seguridade Social e Migracións, adscrita á Secretaria de Estado de
Seguridade Social e Pensións.
E entre as súas competencias atópase:
 A asistencia sanitaria dos traballadores do mar e os seus beneficiarios dentro do
territorio nacional.
 A asistencia sanitaria dos traballadores do mar a bordo e no estranxeiro, a
práctica dos recoñecementos médicos previos ao embarque.
 A inspección e control dos medios sanitarios a bordo e das condicións hixiénicas
das embarcacións, e
 calquera outras funcións de medicina preventiva e educación sanitaria que lle
poidan ser delegadas.
Segundo a última información remitida no mes de xuño de 2020 ante unha pregunta
deste mesmo Grupo Parlamentario no Congreso dos Deputados as dotacións e
efectivos de profesionais sanitarios de Sanidade Marítima en Galicia:
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 Dotacións de médicos de sanidade marítima: 28
 Dotacións de titulados medios (enfermeiras/os):20
 Dotacións de oficiais:17
Na resposta dada os efectivos son:
 Efectivos médicos de sanidade marítima:20
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 Efectivos de titulados medios (enfermeiras/os):19
 Efectivos de oficiais: 16
Polo que o ISM ten sen cubrir en Galicia 10 prazas do total da súa dotación, o que
supón preto do 30% do persoal médico de sanidade marítima e o 15,4% do total do
persoal.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición
non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno de España a
que cubra o 100 % das prazas de profesionais sanitarios de Sanidade Marítima en
Galicia”.
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Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 11/02/2021 15:23:18
Teresa Egerique Mosquera na data 11/02/2021 15:23:38
José Manuel Balseiro Orol na data 11/02/2021 15:23:50
Ana Belén García Vidal na data 11/02/2021 15:24:07
Manuel Santos Costa na data 11/02/2021 15:24:16
José Alberto Pazos Couñago na data 11/02/2021 15:24:24
María Elena Suárez Sarmiento na data 11/02/2021 15:24:40
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Daniel Vega Pérez na data 11/02/2021 15:24:57
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro
Orol, Ana Belén García Vidal, Manuel Santos Costa, Alberto Pazos Couñago,
Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Consideramos necesario que os sectores da pesca, a transformación e a
comercialización reciban apoio financeiro da Unión Europea para afrontar o impacto do
brexit no caso de que non se chegue a un acordo.
A cantidade de fondos do “Brexit Adjustment Reserve” (“Reserva de Adaptación ao
Brexit”), dotado con 5.000 millóns de euros, que recibirá a cadea mar-industria ante a
inminente retirada do Reino Unido da UE, ten como fin contrarrestar as consecuencias
imprevistas e adversas do brexit nas rexións e sectores máis afectados.
No caso de que non se chegue a un acordo despois deste período de cinco anos e
medio, os buques da Unión correrían o risco de perder o acceso ás augas do Reino
Unido e as posibilidades de pesca nelas a partir do fin do período de transición. Esta
circunstancia tería un impacto significativo para a frota europea, e afectaría
negativamente o sustento económico de moitas comunidades pesqueiras da Unión.
Apoiamos firmemente que o sector pesqueiro conte con apoio financeiro da Unión para
facer fronte ás probables consecuencias do acordo do brexit en materia pesqueira, e
aínda que seguimos considerando necesario un acordo pesqueiro completo,
equilibrado e a longo prazo, e que manteña o acceso recíproco a augas e recursos,
tamén apostamos por conseguir un BAR que achegue axudas para paliar os impactos
directos e indirectos que este acordo poda ocasionar.
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Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que demande ao Goberno de
España unha pronta negociación cos Estados membros de cara a obter do BAR “Brexit
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Adjustment Reserve” (“Reserva de Adaptación ao Brexit”), un apoio para os sectores
afectados tanto directa como indirectamente polo acordo de saída do Reino Unido en
materia pesqueira, e a buscar apoios e aliados entre as rexións europeas afectadas por
este acordo de cara a defensa de criterios favorables para o sector pesqueiro galego
neste ámbito”.

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
REXISTROUNkRYViSK0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
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Pedro Puy Fraga na data 11/02/2021 15:28:44
Teresa Egerique Mosquera na data 11/02/2021 15:29:15
José Manuel Balseiro Orol na data 11/02/2021 15:29:40
Ana Belén García Vidal na data 11/02/2021 15:30:09
Manuel Santos Costa na data 11/02/2021 15:30:39
José Alberto Pazos Couñago na data 11/02/2021 15:30:54
María Elena Suárez Sarmiento na data 11/02/2021 15:31:14
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Daniel Vega Pérez na data 11/02/2021 15:31:41
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do
deputado Ramón Fernández Alfonzo e deputadas Olalla Rodil Fernández e Iria
Carreira Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre as condicións de traballo na
residencias DOMUS VI de Laraxe, na Comarca de Ferrol.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A representación do persoal das residencias de DOMUS VI na comarca de
Ferrol manifestou recentemente nos medios de comunicación a súa preocupación polo
descontrol da situación sanitaria na residencia de Laraxe, na que hai 77 casos activos de
COVID19, unha cifra moi superior aos 44 que se está a trasladar non só á prensa , senón
tamén de xeito oficial ao Concello de Cabanas.
No seu comunicado denuncian que “os gromos aparecidos en centros coma
Domus Vi Laraxe non se espallan con esa virulencia por casualidade nin mala sorte” As
representantes vinculan ese descontrol da situación a eivas moi concretas:
1. Non se reforzan os cadros de persoal.
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2. Obrígase ao persoal a facer tarefas para as que no están formadas.
3. Prolongan e modifican xornadas de xeito abusivo provocando sobrecarga de
traballo.

1
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

4. A falta de protocolos axeitados, e a escaseza de EPIS, polo desleixo das
direccións dos centros.....
As propias representantes lanzaron un manifesto no que chaman á Xunta de
Galiza a tomar medidas na defensa dos dereitos das persoas usuarias en primeiro lugar,
e na defensa dos seus dereitos como traballadoras, dúas reivindicacións que van parellas
necesariamente, xa que o respecto escrupuloso dos dereitos do persoal é a mellor
garantía para a saúde e o benestar das persoas usuarias, asuntos ambos sobre os que a
Xunta de competencias de inspección e control.
Por outra banda, estas denuncias públicas provocaron represalias inmediatas por
parte da empresa, que segundo ás propias representantes, comezou unha campaña entre
o persoal obrigándoo a asinar documentos contra as representantes do sindicato CIG,
absolutamente maioritario nos centros da comarca, incidindo sobre todo (como non)
entre o persoal eventual, moito máis vulnerable e polo tanto sensible as presións
patronais, contra unha representación

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“1. O Parlamento de Galiza insta a Xunta a abrir expediente á DOMUS VI para
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investigar:
a) Se as condicións de traballo do seu persoal na residencia de Laraxe (Cabanas)
cumpre as condicións mínimas legais esixibles en canto xornadas de traballo e de
descanso, protección da saúde, modificación de tarefas,...
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

b) Se cumpren coas condicións para a prestación do servizo estipuladas nos
acordos coa Xunta
2. O Parlamento de Galiza aproba por resolución o apoio ao persoal vítima das
campañas patronais de desprestixio por defender os dereitos das persoas usuarias e
traballadoras.”

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Iria Carreira Pazos
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 11/02/2021 17:22:02

Iria Carreira Pazos na data 11/02/2021 17:22:06

Ramón Fernández Alfonzo na data 11/02/2021 17:22:19
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Paloma Castro Rey, Julio Torrado Quintela e
Marina Ortega Otero, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición
non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
A Xunta de Galicia licitou o pasado 4 de maio as obras de reforma e ampliación
do Hospital Gran Montecelo por un importe de 114,6 millóns de euros.
Transcorrido dito prazo, constatouse que só se presentou ao concurso a UTE
formada por Acciona-Veolia.
Dada a situación, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, naquel momento
en funcións, acordou solicitar unha revisión do proxecto e unha nova licitación
das obras do Hospital Público Gran Montecelo.
Trala última convocatoria, fai uns días coñeciamos que a execución da obra foi
adxudicada á Ute formada por Copasa, Puentes e Ogmio por máis de 121,8
millóns de euros.
O prazo previsto para a execución desta obra comeza no mes de xuño deste ano, e
é de 42 meses, polo que se todo vai ben, a ampliación do centro sanitario será
unha realidade en 2025.
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Hai uns días, coñeciamos pola prensa, que o estudo de arquitectos que redactou o
proxecto de construción do Gran Montecelo é o mesmo que fixo o hospital Isabel
Zendal en Madrid.
Dende o Grupo Socialista, tendo en conta os antecedentes deste hospital
madrileño, no que continuamente estamos a coñecer problemas e deficiencias, e
tendo en conta que estas obras do Gran Montecelo costarán 121.874.578,26
euros, creemos que a Xunta de Galicia ten que vixiar que estas obras se leven a
cabo coa maior das dilixencias.
Por iso, dende o Grupo Socialista esiximos ao Goberno da Xunta de Galicia, que
poña os mecanismos de control necesarios para garantir que a calidade
construtiva que figura no proxecto do Gran Montecelo, coincida co que despois
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se materialice, e sen esquecer que o elevado presuposto co que conta o goberno
para a realización deste complexo hospitalario, ten que reverter nun espazo que
cumpra cunha funcionalidade eficiente para poder prestar un servicio sanitario
coa calidade que a cidadanía merece.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a levar a cabo un labor de control e
vixilancia da execución da obra do Gran Montecelo, cos mecanismos necesarios
para garantir que a calidade construtiva que figura no proxecto do Gran
Montecelo, coincida co que despois se materialice, sen esquecer que o elevado
presuposto co que conta o Goberno para a realización deste complexo
hospitalario, ten que reverter nun espazo que cumpra cunha funcionalidade
eficiente para poder prestar un servicio sanitario coa calidade que a cidadanía
merece.
Pazo do Parlamento, 11 de febreiro do 2021
Asdo.: Paloma Castro Rey
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 11/02/2021 17:16:40
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Julio Torrado Quintela na data 11/02/2021 17:16:48
Marina Ortega Otero na data 11/02/2021 17:16:56
Gonzalo Caballero Míguez na data 11/02/2021 17:17:04
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada, Martín Seco García e Carmen Rodríguez
Dacosta, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición
non de lei para o seu debate en Pleno.
Asistimos atónitos ao proceso de convocatoria dunha praza de directivo da
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural publicada o 23 de decembro do
ano pasado, a praza en cuestión era a de subdirector/a do Agader para as
Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural, unha praza que lonxe de
convocarse cos criterios utilizados en convocatorias anteriores, onde se
esixía un amplo bagaxe a nivel formativo e profesional.
Neste caso, as bases para a convocatoria eran totalmente exiguas,
simplonas e adaptables a calquera perfil, incluíndo dentro delas, cuestións
tan curiosas como valorar con ata 4 puntos “titulacións diferentes ás
esixidas na convocatoria”, cun máximo de 6 puntos a “asistencia a cursos
cunha duración mínima de 20 horas”, sen esixir que estes sexan
homologados nin vinculados ao sector do posto directivo a desempeñar e
no que ten que ver coa experiencia, incluíase a posibilidade de recibir ata
15 puntos por aportar experiencia no ámbito da “docencia”. Resultaba
curioso que tamén cambiaran o criterio doutra convocatorias para postos
similares, eximindo a acreditación do coñecemento do idioma galego.
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Resulta tamén chocante que pediran un informe á Dirección Xeral de
Función Pública, para que esta praza puidese ser cuberta por unha persoa
que non tivese a condición de empregado público, a pesares de que a priori
non semella xustificado o carácter de excepcionalidade que sería preciso
para que se puidese xustificar, algo que se resolveu cun informe favorable.
Visualizando o contido desta convocatoria e o proceder da Axencia,
esperabamos que esta praza fose cuberta por alguén que xa tiña adxudicado
o posto antes da convocatoria e seguindo as resolucións das fases do
proceso puidemos observar que se confirmaba ese rumor, nunha praza
asignada a dedo e que era outorgada ao que fora parlamentario do Partido
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Popular e voceiro no Concello do Barco de Valdeorras por este partido,
Moisés Blanco Paradelo, que pasará a ocupar unha praza que debería ser
para alguén con amplo coñecemento do sector e de acreditada solvencia e
experiencia nel, aínda que sexa unha praza de confianza.
Resulta unha tomadura de pelo á cidadanía, converter Agader nun
chiringuito para a colocación de amigos, xusto cando se está a proceder ao
trámite de aprobación da Lei de recuperación de terras agrarias, de vital
importancia para o noso rural e que só será de utilidade se vén acompañada
de dotación orzamentaria, de medios e de persoal, no que será vital a
función da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que despois deste
viciado proceso terá en posto directivo un cidadán sen ningún tipo de
experiencia na xestión de subvencións, gasto público ou tramitación
administrativa e ningún coñecemento acreditado no desenvolvemento rural,
só por ser un destacado militante do Partido Popular e sucesor do actual
conselleiro do Medio Rural como presidente da Comisión 7ª deste
Parlamento na pasada lexislatura.
Por todo iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a paralizar o nomeamento
do novo Subdirector de Agader para as relacións cos GDR, deixando
deserta a convocatoria e reiniciar o seu proceso de selección, cunhas novas
bases para elixir neste posto directivo ao traballador público coa mellor
cualificación técnica e baixo os principios de mérito e capacidade.
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Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 11/02/2021 13:28:40
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 11/02/2021 13:28:54
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Gonzalo Caballero Míguez na data 11/02/2021 13:29:05
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada, Martín Seco García, Carmen Rodríguez Dacosta e
Pablo Arangüena Fernández, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O pasado 5 de novembro de 2020, aprobábase na comisión por unanimidade
unha iniciativa do Grupo Parlamentario Socialista na que se acordaba poñer en
marcha un fondo de corresponsabilidade dotado economicamente de xeito
suficiente para o pagamento das axudas por danos, e de medidas preventivas, e
establecer un plan de indemnización dos danos causados polo xabaril nos terreos
agrícolas e de axudas para as medidas preventivas para evitar estes danos (rozas
perimetrais).
Hai un mes, a Consellería de Medio Ambiente anunciaba un orzamento de 2,6
millóns de euros para cubrir tanto as indemnizacións dos danos causados pola
fauna salvaxe como os investimentos para previr estes danos. Unha vez máis a
cantidade resultará claramente insuficiente para as explotacións que ao longo do
ano 2020, tiveron perdas por valor de máis de 14 millóns de euros.
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Na publicación desta orde de indemnizacións, prodúcese unha redución de case
400.000 euros con respecto á convocatoria do ano 2020, unha vez máis pasado o
ano electoral, a contía cae, desta vez un 12 % de investimento sobre unha partida
que dende o noso grupo xa consideramos insuficiente e que só é un pequeno
parche a unha situación cada día máis descontrolada, con afectacións a todo tipo
de producións como vides, prados, millo ou castaña no caso do xabaril e a gando
bovino e ovino no caso do lobo. Cubrindo todo o territorio galego e cun
necesario incremento no control das poboacións das especies en cuestión, antes
de que sexa máis complicado controlalas
Neste sentido cómpre actuar xa no control da poboación do xabaril e do lobo e
por suposto asegurar un pago de indemnizacións xustas polos danos que produce
a fauna silvestre en Galicia.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei:
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a incrementar as contías
destinadas para paliar os danos causados pola fauna salvaxe, así como os
investimentos para previr estes danos.
Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 11/02/2021 16:35:29
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 11/02/2021 16:35:50
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Pablo Arangüena Fernández na data 11/02/2021 16:36:06
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
O Real decreto lei 10/2020, do 29 de marzo, estableceu como actividades
esenciais non afectadas polo confinamento, entre outras, as realizadas por
"establecementos comerciais de venda polo miúdo de produtos hixiénicos", xa
que foron claves para o exercicio da desinfección para evitar o coronavirus nesta
crise sanitaria.
Un ano despois, a orde publicada no Diario Oficial de Galicia o 26 de xaneiro
deixa aos distribuidores de produtos de limpeza, hixiene e desinfección fóra da
categoría de establecementos esenciais, de xeito que se vén obrigados a pechar ás
seis da tarde.
Estes establecementos mostran a súa absoluta desconformidade có Goberno
autonómico por deixar fóra da consideración de comercio esencial ás súas tendas.
Sendo a primeira vez que quedan fóra desta categoría.
A Xunta de Galicia obriga a xente a usar os produtos que este sector comercializa
e, sen embargo, trata os seus comercializadores como non esenciais. Medida que
non ten ningunha lóxica.

CSV: BOPGDSPGqVqGkN9pT3
REXISTROF7XtxVNHm9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A maiores, o sector sofre o agravio comparativo de ver como eses produtos
seguen vendéndose despois do horario do seu peche en supermercados e grandes
superficies.
A día de hoxe non se sabe cal foi o motivo que levou a Xunta de Galicia a tomar
esta decisión. Decisión que produce un desgaste importante e unha merma de
ingresos para os establecementos comerciais de venda polo miúdo de produtos
hixiénicos, así como a imposibilidade de fornecer destes produtos á sociedade
galega.
O Grupo Parlamentario Socialista solicitamos unha rectificación a este feito e que
se inclúa o antes posible no DOG no apartado de comercio esencial aos
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establecementos comerciais de venda polo miúdo de produtos hixiénicos, de
limpeza e desinfección.
Este colectivo leva desde o día 27 de xaneiro intentando dar solución a este
problema. O 29 de xaneiro falan co director xeral de Comercio, nesta conversa o
director xeral admite, non saber nada deste tema e queda en consultalo e dar unha
resposta. O venres 5 de febreiro volven contactar co director xeral de Comercio e
coméntalles que non é competencia da súa dirección xeral e que lle envíen un
correo. A día de hoxe non teñen resposta.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar unha rectificación
inmediata no DOG e que se inclúa no apartado de comercio esencial aos
establecementos comerciais de venda polo miúdo de produtos hixiénicos.
Pazo do Parlamento, 11 de febreiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 11/02/2021 18:18:04
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