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Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

ı 10235 - 440 (11/PRE-000001)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a situación da covid-19 en Galicia e as previsións de evolución que fai o Goberno galego
38942

ı 10394 - 636 (11/PRE-000025)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á garantía do dereito de acceso da cidadanía á información referida á covid-19
38945

ı 10280 - 766 (11/PRE-000037)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego dos datos da débeda pública de Galicia correspondentes ao primeiro trimestre de 2020, as súas previsións referidas ao impacto da primeira fase da
crise do coronavirus nela, así como a garantía da información detallada ao respecto
38948

ı 10202 - 1030 (11/PRE-000059)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación coa posibilidade de incrementar a mobilización dos
seus recursos orzamentarios para afrontar a crise económica derivada da covid-19, así como respecto da valoración do establecemento de axudas directas a persoas autónomas e da necesidade
de reforzar o orzamento da risga e das axudas sociais de emerxencia
38951
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ı 10401 - 1155 (11/PRE-000080)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno galego respecto do actual volume e da recente evolución dos depósitos e créditos en Galicia
38954

ı 10207 - 1593 (11/PRE-000145)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre as razóns da ligazón da área de Igualdade á de Emprego na nova consellaría creada na Xunta
de Galicia, a partida orzamentaria que se vai destinar á Igualdade nela e a estrutura orgánica que
vai ter esa área
38958
38922
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ı 10210 - 1628 (11/PRE-000150)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para posibilitar a viabilidade e o mantemento dos postos de traballo da conserveira Thenaisie Provoté, no concello do Grove, así como
a valoración das consecuencias que tería o seu pechamento no concello e na comarca do Salnés
38961

ı 10405 - 1637 (11/PRE-000153)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos aos expedientes tramitados ao abeiro da Orde da Consellería do Mar do
5 de decembro de 2019 de convocatoria de axudas para o ano 2020 para investimentos en pemes
de transformación dos produtos pesqueiros e de acuicultura, así como a opinión do Goberno galego
respecto do cumprimento das expectativas desa orde
38964

ı 10236 - 1649 (11/PRE-000155)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a situación en que se encontra a asistencia sanitaria en Vilaxoán, no concello de Vilagarcía
de Arousa, as previsións do Goberno galego referidas ao pechamento do consultorio de Atención
Primaria nesa vila e a solución que vai adoptar ao respecto
38967

ı 10406 - 1781 (11/PRE-000177)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na elaboración do proxecto para a rexeneración
dos bancos marisqueiros da ría de Pontevedra e a dragaxe do río Lérez, así como as súas previsións
referidas á súa dotación orzamentaria para o ano 2021 e mais a súa axilización
38970

ı 10508 - 1955 (11/PRE-000194)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre a opinión da Consellería de Emprego e Igualdade respecto da procedencia dos criterios de
desconto aplicados nas nóminas do persoal técnico do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais dos grupos A1 e A2 a consecuencia da folga indeﬁnida convocada dende o 1 de
agosto de 2020
38973
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ı 10211 - 1975 (11/PRE-000196)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao baixo nivel de execución que presentan ano tras
ano as partidas destinadas ao fomento do emprego, así como as súas previsións respecto da elaboración dun plan de emprego para Galicia e a súa dotación orzamentaria para o ano 2021
38975

ı 10215 - 2105 (11/PRE-000214)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla

38923
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Sobre o número de persoas que se atopan na actualidade en Galicia na listaxe de espera para percibir unha prestación de dependencia, o cumprimento por parte do Goberno galego dos prazos legalmente establecidos para a tramitación dos expedientes e as medidas previstas ao respecto
38977

ı 10684 - 2120 (11/PRE-000217)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou as previstas polo Goberno galego para coñecer a procedencia
das verteduras que se veñen producindo no lugar de Couso, na parroquia de Aguiño, no concello
de Ribeira, e para evitalas
38980

ı 10226 - 2137 (11/PRE-000219)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla
Sobre os datos referidos ao cribado para previr a covid-19 anunciado polo Goberno galego entre o
persoal e persoas usuarias das residencias de maiores e centros de atención á discapacidade, así
como sobre as previsións respecto da súa ampliación a todos os servizos dependentes da Consellería de Política Social e a outros como o ensino e o persoal sanitario
38983

ı 10224 - 2500 (11/PRE-000262)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as listas de espera e tempos de resolución que hai por provincias, desde que se rexistran as
solicitudes para o inicio dos expedientes de recoñecemento do grao de dependencia
38986

ı 10687 - 2681 (11/PRE-000287)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á resposta que lles dá ás necesidades do sector do
mar o actual funcionamento do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, a
valoración que fai da detección de toxina nos bancos marisqueiros de Noia pola confraría na última
ﬁn de semana do mes de setembro e as súas intencións respecto da ampliación dos servizos do
INTECMAR ás ﬁns de semana e festivos
38989

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 10691 - 2712 (11/PRE-000291)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración, as actuacións levadas a cabo e as previstas polo Goberno galego respecto da
modiﬁcación que supón na Lei de costas a actual redacción do artigo 18 do Proxecto de lei de cambio climático e transición enerxética
38992

ı 10219 - 2724 (11/PRE-000293)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha análise da incidencia que ten para as comunicacións da comarca de Valdeorras o peche do servizo de venda de billetes de tren levado a cabo
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no mes de setembro de 2020 nas estacións de ferrocarril da Rúa-Petín e do Barco de Valdeorras,
as actuacións previstas para a súa reversión e as súas intencións respecto da procura de medios
de transporte alternativos
38995

ı 10694 - 2727 (11/PRE-000294)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que ten na axuda ás entidades e empresas
usuarias dos portos de titularidade autonómica o aprazamento da liquidación das taxas dependentes de Portos de Galicia ata dous meses despois do remate do estado de alarma, así como as
súas previsións respecto do establecemento dalgún tipo de exención ou boniﬁcación para este tipo
entidades e empresas
38997

ı 10692 - 2729 (11/PRE-000295)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que ten na axuda ás entidades e empresas
usuarias dos portos de titularidade autonómica o aprazamento da liquidación das taxas dependentes de Portos de Galicia ata dous meses despois do remate do estado de alarma, así como as
súas previsións respecto do establecemento dalgún tipo de exención ou boniﬁcación para este tipo
entidades e empresas
39001

ı 10237 - 2820 (11/PRE-000310)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o número de contratos para profesionais sanitarios que vai ofertar a Xunta de Galicia ao
abeiro do novo real decreto-lei aprobado polo Goberno central, as áreas ás que lles vai dar prioridade nesa contratación e a data prevista polo Sergas para o inicio do procedemento para esa oferta
de prazas
39005

ı 10695 - 2825 (11/PRE-000311)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns da demora e a data prevista polo Goberno galego para o inicio da execución do
proxecto para dotar o porto da Pobra do Caramiñal de novos vestiarios, así como respecto do importe ﬁnal das obras
39008
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ı 10178 - 3179 (11/PRE-000359)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dalgún plan de choque que corrixa as desigualdades que están a sufrir as mulleres por causa da covid-19, así como os datos e informes que posúe
respecto da afectación da pandemia nas mulleres galegas
39011

ı 10174 - 3290 (11/PRE-000377)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
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Sobre os motivos polos que se decide poñer ﬁn ao mantemento do servizo de axuda no fogar extraordinario mentres continúa a situación epidemiolóxica provocada pola covid-19
39014

ı 10271 - 3296 (11/PRE-000378)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 3 máis
Sobre a consideración pola Xunta de Galicia da eﬁciencia na actuación no combate da covid-19 nas
residencias de maiores e sobre o tipo de inspección e os parámetros de intervención levados a cabo
nos centros de atención residencial de maiores, en concreto nas de Monterrei e O Pereiro de Aguiar
39017

ı 10563 - 3388 (11/PRE-000389)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao carácter vinculante e/ou preceptivo que posúe o
informe emitido pola Comisión Galega da Competencia na tramitación da norma reguladora da
pesqueira do xurelo, así como a incidencia que tería unha norma deste tipo na súa sustentabilidade
social, ambiental e económica, e a valoración que fai da autorregulación que vén mantendo a frota
pertencente á Asociación de Armadores do Cerco de Galicia
39020

ı 10170 - 3425 (11/PRE-000394)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre a demora actual que rexistra a xestión dunha solicitude de dependencia, as razóns polas que
non se introduce na plataforma informática do Sistema galego de atención á dependencia a solicitude dunha familia de Arteixo rexistrada hai case nove meses e as medidas previstas ao respecto
39023

ı 10228 - 3437 (11/PRE-000396)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación actual da Unidade de muller e ciencia, as
actividades desenvolvidas por este órgano e o grao de cumprimento dos obxectivos marcados no
II Programa de muller e ciencia 2016-2020, así como as súas intencións respecto da execución dun
novo programa
39027
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ı 10167 - 3471 (11/PRE-000402)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre a diagnose que fai o Goberno galego respecto da situación laboral da mocidade en Galicia e
as medidas de choque que vai implantar para evitar a precariedade laboral, os niveis de desemprego e as taxas de temporalidade que padece
39030

ı 10330 - 3482 (11/PRE-000405)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a relación de concellos adheridos ao Plan de seguridade nas praias ante da covid-19, posto
en marcha pola Xunta de Galicia
39034
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ı 10698 - 3520 (11/PRE-000411)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as medidas de orde tributaria que vai adoptar o Goberno galego para afrontar o gasto público
ante a baixada da recadación tributaria a consecuencia da crise económica derivada da covid-19,
así como as razóns do alto índice de resolucións favorables obtidas polos administrados fronte ás
comprobacións practicadas pola Axencia Tributaria de Galicia
39036

ı 10561 - 3571 (11/PRE-000418)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a información e xestión do Goberno galego en relación coa vertedura detectada o día 13 de
outubro na ría de Arousa, os medios que hai nela para combater a contaminación mariña e a existencia nos seus concellos dos plans locais establecidos no Plan territorial de continxencias por contaminación mariña accidental da Comunidade Autónoma de Galicia ou, se é o caso, as actuacións
previstas ao respecto
39039

ı 10239 - 3621 (11/PRE-000425)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a xestión do Sergas para o desenvolvemento da campaña de vacinación contra a gripe nos
centros de saúde, así como a existencia dun protocolo para ese ﬁn que garanta a seguridade absoluta para a poboación de máis idade
39043

ı 10702 - 3648 (11/PRE-000430)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre as previsións da Consellería do Mar respecto da atención da demanda da Agrupación de Mariscadoras A Pé de Carril, referida ao cesamento temporal da actividade nos bancos marisqueiros dos
Lombos do Ulla e da Praia de Compostela-A Concha para permitir a recuperación da súa produción
39045

ı 10166 - 3653 (11/PRE-000431)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia inmediata das medidas adoptadas na garantía da supervivencia dos empresarios autónomos, as súas intencións respecto do establecemento de axudas directas para estes compatibles coas do Estado e a valoración da posibilidade de
impulsar compensacións por limitación de actividade
39048

ı 10506 - 3775 (11/PRE-000451)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre os expedientes informativos ou sancionadores abertos e as medidas de emerxencia adoptadas pola Xunta de Galicia en relación co estado de contaminación no que se atopa o río Eume e
a súa bacía, a contratación dalgún plan de emerxencia para a súa vixilancia e recuperación e, se é
o caso, os datos ao respecto
39051
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ı 10705 - 3823 (11/PRE-000456)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da convocatoria dunha mesa de negociación para
salvar a conserveira Thenaisie Provoté, asentada no Grove, e as actuacións que está a levar a cabo
para posibilitar a súa viabilidade e o mantemento dos seus postos de traballo no concello de Mos,
así como a procura na actualidade, como alternativa prioritaria, dunha solución de capital galego
39054

ı 10329 - 4212 (11/PRE-000505)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as razóns da reticencia do Goberno galego en relación coa declaración do estado de alarma
para frear a segunda onda da pandemia da covid-19, a relevancia real que ten a súa consideración
terminolóxica para unha decisión desa importancia sanitaria e a súa posición referida á necesidade
desa declaración, así como sobre as medidas de adaptación que vai implementar ao respecto
39057

ı 10162 - 4242 (11/PRE-000510)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 3 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación laboral da mocidade, os plans especíﬁcos
que se están a elaborar ou desenvolver para paliar a súa precariedade laboral, así como respecto
da súa opinión referida á temporalidade xeneralizada nos seus contratos de traballo e ao cumprimento dos obxectivos do actual plan de emprego para as persoas mozas
39059

ı 10159 - 4327 (11/PRE-000521)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa situación ambiental do río Eume

ı 10240 - 4360 (11/PRE-000527)

39063

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a existencia de problemas na campaña de vacinación contra a gripe do ano 2020 pola insuﬁciencia das doses para atender a demanda e as necesidades da poboación, o número delas adquirido pola Xunta de Galicia e a realización dalgunha contratación extraordinaria para ese ﬁn
39066
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ı 10268 - 4374 (11/PRE-000530)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o nivel de contaxios por covid-19 que rexistra a residencia de persoas maiores de Ribadumia,
as medidas de control e protección levadas a cabo pola empresa propietaria baixo a supervisión
do Sergas e a opinión do Goberno galego respecto da adaptación das súas condicións laborais e
dos seus recursos materiais ás necesidades asistenciais
39069

ı 10267 - 4512 (11/PRE-000549)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
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Sobre as razóns da Xunta de Galicia para bloquear a posibilidade de validar como práctica profesional a participación no cribado masivo contra a covid-19 que está a levar a cabo o colectivo de
estudantes de enfermaría, as súas razóns para non lles facilitar información e medios ás universidades que colaboran con esta iniciativa e os datos que posúe para validar a hipótese que sinala os
estudantes universitarios como foco de contaxios
39072

ı 10266 - 4522 (11/PRE-000551)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da inexistencia dun convenio laboral para o persoal
das fundacións de investigación sanitaria e as súas consecuencias, as razóns da demora na súa
consecución e as súas previsións respecto da recuperación da baixada que rexistra a partida orzamentaria de investigación sanitaria nos últimos anos, así como sobre a inclusión destas fundacións
nos orzamentos como entes autonómicos a partir do ano 2021
39075

ı 10241 - 4528 (11/PRE-000552)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia dos problemas que está a xerar a inexistencia de atención presencial nos centros de saúde e o prazo previsto para o inicio da súa recuperación 39078

ı 10714 - 4579 (11/PRE-000558)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia desde o mes de xuño de 2020 para resolver deﬁnitivamente a problemática que vén xerando entre os bateeiros e percebeiros a extracción
da mexilla
39081

ı 10156 - 4652 (11/PRE-000565)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego dos resultados da estratexia Autónomo 2020, o seu
nivel de execución orzamentaria e os datos referidos ás actuacións implementadas, así como as
que se van levar a cabo para xestionar o rescate a autónomos e microempresas, anunciado dentro
do Plan de reactivación económica
39084
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ı 10155 - 4824 (11/PRE-000585)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para dar por rematada a excepcionalidade que motivou a ampliación do servizo de axuda no fogar con carácter extraordinario e as medidas previstas para garantir estes coidados ás persoas que os precisan
39087

ı 10262 - 5432 (11/PRE-000657)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 5 máis
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Sobre os datos referidos á tramitación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 26 de
xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do programa denominado Cheque autónomo seguimos adiante, e o prazo previsto para o pagamento destas axudas
39090

ı 10261 - 5530 (11/PRE-000666)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a información da Xunta de Galicia referida á diminución dos diagnósticos de cancro en Galicia
durante o ano 2020 en relación cos recentes anos anteriores e os datos ao respecto
39092

ı 10231 - 5577 (11/PRE-000673)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da situación do servizo de axuda no fogar e das condicións laborais das súas traballadoras, así como as medidas que vai adoptar para a súa mellora e
adaptación á realidade actual
39096

ı 10715 - 5649 (11/PRE-000681)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade de abordar un debate rigoroso cara á
implantación dun sistema tributario máis progresivo, equitativo e xusto diante da baixada da recadación xerada pola covid-19
39099

4. Informacións e correccións de erros
4.2. Correccións de erros

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Corrección de erros na publicación, no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 83, do 27 de
xaneiro de 2021, da Lei de medidas ﬁscais e administrativas
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A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 16 de febreiro de 2021, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

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

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación
- 10235 - 440 (11/PRE-000001)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a situación da covid-19 en Galicia e as previsións de evolución que fai o Goberno galego
BOPG nº 4, do 19.08.2020
- 10394 - 636 (11/PRE-000025)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á garantía do dereito de acceso da cidadanía á información referida á covid-19
BOPG nº 11, do 04.09.2020
- 10280 - 766 (11/PRE-000037)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego dos datos da débeda pública de Galicia correspondentes ao primeiro trimestre de 2020, as súas previsións referidas ao impacto da primeira fase da
crise do coronavirus nela, así como a garantía da información detallada ao respecto
BOPG nº 11, do 04.09.2020

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10202 - 1030 (11/PRE-000059)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación coa posibilidade de incrementar a mobilización dos
seus recursos orzamentarios para afrontar a crise económica derivada da covid-19, así como respecto da valoración do establecemento de axudas directas a persoas autónomas e da necesidade
de reforzar o orzamento da risga e das axudas sociais de emerxencia
BOPG nº 11, do 04.09.2020
- 10401 - 1155 (11/PRE-000080)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno galego respecto do actual volume e da recente evolución dos depósitos e créditos en Galicia
BOPG nº 12, do 08.09.2020
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- 10207 - 1593 (11/PRE-000145)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre as razóns da ligazón da área de Igualdade á de Emprego na nova consellaría creada na Xunta
de Galicia, a partida orzamentaria que se vai destinar á Igualdade nela e a estrutura orgánica que
vai ter esa área
BOPG nº 17, do 18.09.2020
- 10210 - 1628 (11/PRE-000150)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para posibilitar a viabilidade e o mantemento dos postos de traballo da conserveira Thenaisie Provoté, no concello do Grove, así como
a valoración das consecuencias que tería o seu pechamento no concello e na comarca do Salnés
BOPG nº 17, do 18.09.2020
- 10405 - 1637 (11/PRE-000153)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos aos expedientes tramitados ao abeiro da Orde da Consellería do Mar do
5 de decembro de 2019 de convocatoria de axudas para o ano 2020 para investimentos en pemes
de transformación dos produtos pesqueiros e de acuicultura, así como a opinión do Goberno galego
respecto do cumprimento das expectativas desa orde
BOPG nº 17, do 18.09.2020

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10236 - 1649 (11/PRE-000155)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a situación en que se encontra a asistencia sanitaria en Vilaxoán, no concello de Vilagarcía
de Arousa, as previsións do Goberno galego referidas ao pechamento do consultorio de Atención
Primaria nesa vila e a solución que vai adoptar ao respecto
BOPG nº 17, do 18.09.2020
- 10406 - 1781 (11/PRE-000177)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na elaboración do proxecto para a rexeneración
dos bancos marisqueiros da ría de Pontevedra e a dragaxe do río Lérez, así como as súas previsións
referidas á súa dotación orzamentaria para o ano 2021 e mais a súa axilización
BOPG nº 20, do 23.09.2020
- 10508 - 1955 (11/PRE-000194)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre a opinión da Consellería de Emprego e Igualdade respecto da procedencia dos criterios de
desconto aplicados nas nóminas do persoal técnico do Servizo de Prevención e Defensa contra In-
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cendios Forestais dos grupos A1 e A2 a consecuencia da folga indeﬁnida convocada dende o 1 de
agosto de 2020
BOPG nº 20, do 23.09.2020
- 10211 - 1975 (11/PRE-000196)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao baixo nivel de execución que presentan ano tras
ano as partidas destinadas ao fomento do emprego, así como as súas previsións respecto da elaboración dun plan de emprego para Galicia e a súa dotación orzamentaria para o ano 2021
BOPG nº 20, do 23.09.2020
- 10215 - 2105 (11/PRE-000214)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla
Sobre o número de persoas que se atopan na actualidade en Galicia na listaxe de espera para percibir unha prestación de dependencia, o cumprimento por parte do Goberno galego dos prazos legalmente establecidos para a tramitación dos expedientes e as medidas previstas ao respecto
BOPG nº 20, do 23.09.2020
- 10684 - 2120 (11/PRE-000217)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou as previstas polo Goberno galego para coñecer a procedencia
das verteduras que se veñen producindo no lugar de Couso, na parroquia de Aguiño, no concello
de Ribeira, e para evitalas
BOPG nº 20, do 23.09.2020

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10226 - 2137 (11/PRE-000219)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla
Sobre os datos referidos ao cribado para previr a covid-19 anunciado polo Goberno galego entre o
persoal e persoas usuarias das residencias de maiores e centros de atención á discapacidade, así
como sobre as previsións respecto da súa ampliación a todos os servizos dependentes da Consellería de Política Social e a outros como o ensino e o persoal sanitario
BOPG nº 20, do 23.09.2020
- 10224 - 2500 (11/PRE-000262)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as listas de espera e tempos de resolución que hai por provincias, desde que se rexistran as
solicitudes para o inicio dos expedientes de recoñecemento do grao de dependencia
BOPG nº 24, do 01.10.2020
- 10687 - 2681 (11/PRE-000287)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego referida á resposta que lles dá ás necesidades do sector do
mar o actual funcionamento do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, a
valoración que fai da detección de toxina nos bancos marisqueiros de Noia pola confraría na última
ﬁn de semana do mes de setembro e as súas intencións respecto da ampliación dos servizos do
INTECMAR ás ﬁns de semana e festivos
BOPG nº 28, do 09.10.2020
- 10691 - 2712 (11/PRE-000291)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración, as actuacións levadas a cabo e as previstas polo Goberno galego respecto da
modiﬁcación que supón na Lei de costas a actual redacción do artigo 18 do Proxecto de lei de cambio climático e transición enerxética
BOPG nº 28, do 09.10.2020
- 10219 - 2724 (11/PRE-000293)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha análise da incidencia que ten para as comunicacións da comarca de Valdeorras o peche do servizo de venda de billetes de tren levado a cabo
no mes de setembro de 2020 nas estacións de ferrocarril da Rúa-Petín e do Barco de Valdeorras,
as actuacións previstas para a súa reversión e as súas intencións respecto da procura de medios
de transporte alternativos
BOPG nº 28, do 09.10.2020

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10694 - 2727 (11/PRE-000294)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que ten na axuda ás entidades e empresas
usuarias dos portos de titularidade autonómica o aprazamento da liquidación das taxas dependentes de Portos de Galicia ata dous meses despois do remate do estado de alarma, así como as
súas previsións respecto do establecemento dalgún tipo de exención ou boniﬁcación para este tipo
entidades e empresas
BOPG nº 28, do 09.10.2020
- 10692 - 2729 (11/PRE-000295)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que ten na axuda ás entidades e empresas
usuarias dos portos de titularidade autonómica o aprazamento da liquidación das taxas dependentes de Portos de Galicia ata dous meses despois do remate do estado de alarma, así como as
súas previsións respecto do establecemento dalgún tipo de exención ou boniﬁcación para este tipo
entidades e empresas
BOPG nº 28, do 09.10.2020
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- 10237 - 2820 (11/PRE-000310)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o número de contratos para profesionais sanitarios que vai ofertar a Xunta de Galicia ao
abeiro do novo real decreto-lei aprobado polo Goberno central, as áreas ás que lles vai dar prioridade nesa contratación e a data prevista polo Sergas para o inicio do procedemento para esa oferta
de prazas
BOPG nº 28, do 09.10.2020
- 10695 - 2825 (11/PRE-000311)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns da demora e a data prevista polo Goberno galego para o inicio da execución do
proxecto para dotar o porto da Pobra do Caramiñal de novos vestiarios, así como respecto do importe ﬁnal das obras
BOPG nº 28, do 09.10.2020
- 10178 - 3179 (11/PRE-000359)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dalgún plan de choque que corrixa as desigualdades que están a sufrir as mulleres por causa da covid-19, así como os datos e informes que posúe
respecto da afectación da pandemia nas mulleres galegas
BOPG nº 31, do 15.10.2020

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10174 - 3290 (11/PRE-000377)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre os motivos polos que se decide poñer ﬁn ao mantemento do servizo de axuda no fogar extraordinario mentres continúa a situación epidemiolóxica provocada pola covid-19
BOPG nº 31, do 15.10.2020
- 10271 - 3296 (11/PRE-000378)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 3 máis
Sobre a consideración pola Xunta de Galicia da eﬁciencia na actuación no combate da covid-19 nas
residencias de maiores e sobre o tipo de inspección e os parámetros de intervención levados a
cabo nos centros de atención residencial de maiores, en concreto nas de Monterrei e O Pereiro de
Aguiar
BOPG nº 31, do 15.10.2020
- 10563 - 3388 (11/PRE-000389)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao carácter vinculante e/ou preceptivo que posúe o
informe emitido pola Comisión Galega da Competencia na tramitación da norma reguladora da
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pesqueira do xurelo, así como a incidencia que tería unha norma deste tipo na súa sustentabilidade
social, ambiental e económica, e a valoración que fai da autorregulación que vén mantendo a frota
pertencente á Asociación de Armadores do Cerco de Galicia
BOPG nº 34, do 22.10.2020
- 10170 - 3425 (11/PRE-000394)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre a demora actual que rexistra a xestión dunha solicitude de dependencia, as razóns polas que
non se introduce na plataforma informática do Sistema galego de atención á dependencia a solicitude dunha familia de Arteixo rexistrada hai case nove meses e as medidas previstas ao respecto
BOPG nº 34, do 22.10.2020
- 10228 - 3437 (11/PRE-000396)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación actual da Unidade de muller e ciencia, as
actividades desenvolvidas por este órgano e o grao de cumprimento dos obxectivos marcados no
II Programa de muller e ciencia 2016-2020, así como as súas intencións respecto da execución dun
novo programa
BOPG nº 34, do 22.10.2020
- 10167 - 3471 (11/PRE-000402)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre a diagnose que fai o Goberno galego respecto da situación laboral da mocidade en Galicia e
as medidas de choque que vai implantar para evitar a precariedade laboral, os niveis de desemprego e as taxas de temporalidade que padece
BOPG nº 34, do 22.10.2020

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10330 - 3482 (11/PRE-000405)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a relación de concellos adheridos ao Plan de seguridade nas praias ante da covid-19, posto
en marcha pola Xunta de Galicia
BOPG nº 34, do 22.10.2020
- 10698 - 3520 (11/PRE-000411)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as medidas de orde tributaria que vai adoptar o Goberno galego para afrontar o gasto público
ante a baixada da recadación tributaria a consecuencia da crise económica derivada da covid-19,
así como as razóns do alto índice de resolucións favorables obtidas polos administrados fronte ás
comprobacións practicadas pola Axencia Tributaria de Galicia
BOPG nº 34, do 22.10.2020
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- 10561 - 3571 (11/PRE-000418)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a información e xestión do Goberno galego en relación coa vertedura detectada o día 13 de
outubro na ría de Arousa, os medios que hai nela para combater a contaminación mariña e a existencia nos seus concellos dos plans locais establecidos no Plan territorial de continxencias por contaminación mariña accidental da Comunidade Autónoma de Galicia ou, se é o caso, as actuacións
previstas ao respecto
BOPG nº 34, do 22.10.2020
- 10239 - 3621 (11/PRE-000425)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a xestión do Sergas para o desenvolvemento da campaña de vacinación contra a gripe nos
centros de saúde, así como a existencia dun protocolo para ese ﬁn que garanta a seguridade absoluta para a poboación de máis idade
BOPG nº 34, do 22.10.2020
- 10702 - 3648 (11/PRE-000430)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre as previsións da Consellería do Mar respecto da atención da demanda da Agrupación de Mariscadoras A Pé de Carril, referida ao cesamento temporal da actividade nos bancos marisqueiros dos
Lombos do Ulla e da Praia de Compostela-A Concha para permitir a recuperación da súa produción
BOPG nº 34, do 22.10.2020

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10166 - 3653 (11/PRE-000431)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia inmediata das medidas adoptadas na garantía da supervivencia dos empresarios autónomos, as súas intencións respecto do establecemento de axudas directas para estes compatibles coas do Estado e a valoración da posibilidade de
impulsar compensacións por limitación de actividade
BOPG nº 34, do 22.10.2020
- 10506 - 3775 (11/PRE-000451)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre os expedientes informativos ou sancionadores abertos e as medidas de emerxencia adoptadas pola Xunta de Galicia en relación co estado de contaminación no que se atopa o río Eume e
a súa bacía, a contratación dalgún plan de emerxencia para a súa vixilancia e recuperación e, se é
o caso, os datos ao respecto
BOPG nº 37, do 29.10.2020
- 10705 - 3823 (11/PRE-000456)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da convocatoria dunha mesa de negociación para
salvar a conserveira Thenaisie Provoté, asentada no Grove, e as actuacións que está a levar a cabo
para posibilitar a súa viabilidade e o mantemento dos seus postos de traballo no concello de Mos,
así como a procura na actualidade, como alternativa prioritaria, dunha solución de capital galego
BOPG nº 37, do 29.10.2020
- 10329 - 4212 (11/PRE-000505)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as razóns da reticencia do Goberno galego en relación coa declaración do estado de alarma
para frear a segunda onda da pandemia da covid-19, a relevancia real que ten a súa consideración
terminolóxica para unha decisión desa importancia sanitaria e a súa posición referida á necesidade
desa declaración, así como sobre as medidas de adaptación que vai implementar ao respecto
BOPG nº 41, do 05.11.2020
- 10162 - 4242 (11/PRE-000510)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 3 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación laboral da mocidade, os plans especíﬁcos
que se están a elaborar ou desenvolver para paliar a súa precariedade laboral, así como respecto
da súa opinión referida á temporalidade xeneralizada nos seus contratos de traballo e ao cumprimento dos obxectivos do actual plan de emprego para as persoas mozas
BOPG nº 41, do 05.11.2020
- 10159 - 4327 (11/PRE-000521)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa situación ambiental do río Eume
BOPG nº 41, do 05.11.2020

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
Verificación:
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- 10240 - 4360 (11/PRE-000527)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a existencia de problemas na campaña de vacinación contra a gripe do ano 2020 pola insuﬁciencia das doses para atender a demanda e as necesidades da poboación, o número delas adquirido pola Xunta de Galicia e a realización dalgunha contratación extraordinaria para ese ﬁn
BOPG nº 41, do 05.11.2020
- 10268 - 4374 (11/PRE-000530)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o nivel de contaxios por covid-19 que rexistra a residencia de persoas maiores de Ribadumia,
as medidas de control e protección levadas a cabo pola empresa propietaria baixo a supervisión
do Sergas e a opinión do Goberno galego respecto da adaptación das súas condicións laborais e
dos seus recursos materiais ás necesidades asistenciais
BOPG nº 41, do 05.11.2020
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- 10267 - 4512 (11/PRE-000549)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para bloquear a posibilidade de validar como práctica profesional a participación no cribado masivo contra a covid-19 que está a levar a cabo o colectivo de
estudantes de enfermaría, as súas razóns para non lles facilitar información e medios ás universidades que colaboran con esta iniciativa e os datos que posúe para validar a hipótese que sinala os
estudantes universitarios como foco de contaxios
BOPG nº 46, do 13.11.2020
- 10266 - 4522 (11/PRE-000551)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da inexistencia dun convenio laboral para o persoal
das fundacións de investigación sanitaria e as súas consecuencias, as razóns da demora na súa
consecución e as súas previsións respecto da recuperación da baixada que rexistra a partida orzamentaria de investigación sanitaria nos últimos anos, así como sobre a inclusión destas fundacións
nos orzamentos como entes autonómicos a partir do ano 2021
BOPG nº 46, do 13.11.2020
- 10241 - 4528 (11/PRE-000552)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia dos problemas que está a xerar a inexistencia de atención presencial nos centros de saúde e o prazo previsto para o inicio da súa recuperación
BOPG nº 46, do 13.11.2020

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
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- 10714 - 4579 (11/PRE-000558)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia desde o mes de xuño de 2020 para resolver deﬁnitivamente a problemática que vén xerando entre os bateeiros e percebeiros a extracción
da mexilla
BOPG nº 46, do 13.11.2020
- 10156 - 4652 (11/PRE-000565)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego dos resultados da estratexia Autónomo 2020, o seu
nivel de execución orzamentaria e os datos referidos ás actuacións implementadas, así como as
que se van levar a cabo para xestionar o rescate a autónomos e microempresas, anunciado dentro
do Plan de reactivación económica
BOPG nº 46, do 13.11.2020
- 10155 - 4824 (11/PRE-000585)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
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Sobre as razóns da Xunta de Galicia para dar por rematada a excepcionalidade que motivou a ampliación do servizo de axuda no fogar con carácter extraordinario e as medidas previstas para garantir estes coidados ás persoas que os precisan
BOPG nº 46, do 13.11.2020
- 10262 - 5432 (11/PRE-000657)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 5 máis
Sobre os datos referidos á tramitación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 26 de
xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do programa denominado Cheque autónomo seguimos adiante, e o prazo previsto para o pagamento destas axudas
BOPG nº 52, do 25.11.2020
- 10261 - 5530 (11/PRE-000666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a información da Xunta de Galicia referida á diminución dos diagnósticos de cancro en Galicia
durante o ano 2020 en relación cos recentes anos anteriores e os datos ao respecto
BOPG nº 52, do 25.11.2020
- 10231 - 5577 (11/PRE-000673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da situación do servizo de axuda no fogar e das condicións laborais das súas traballadoras, así como as medidas que vai adoptar para a súa mellora e
adaptación á realidade actual
BOPG nº 52, do 25.11.2020

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
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- 10715 - 5649 (11/PRE-000681)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade de abordar un debate rigoroso cara á
implantación dun sistema tributario máis progresivo, equitativo e xusto diante da baixada da recadación xerada pola covid-19
BOPG nº 52, do 25.11.2020
Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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4. Informacións e correccións de erros
4.2. Correccións de erros

Corrección de erros na publicación, no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 83, do 27
de xaneiro de 2021, da Lei de medidas ﬁscais e administrativas
Advertidos erros na publicación da Lei de medidas ﬁscais e administrativas, tanto na versión en lingua galega como na versión en lingua castelá (BOPG núm. 83, fasc. 3, do 27 de xaneiro de 2021),
procédese á súa corrección nos seguintes termos:
Na páxina 30013, versión en lingua galega, no artigo 3.2.Sete, onde di: «Modifícase a subalínea 8
da alínea 07 do anexo 1, que queda redactada como segue:», debe dicir: «Modifícase a subalínea
18 da alínea 07 do anexo 1, que queda redactada como segue:»
Na páxina 30067, versión en lingua galega, no artigo 26.1.Catro, onde di: «Disposición adicional décima. Non existencia de quórum en segunda convocatoria», debe dicir: «Disposición adicional décima.
Non exixencia de quórum en segunda convocatoria».
Na páxina 30067, versión en lingua galega, no artigo 26, onde di: «3. As modiﬁcacións previstas no
número anterior serán aplicables directamente ás cooperativas con independencia do que dispoñan os seus estatutos. Non obstante, cando se pretenda modiﬁcar os estatutos vixentes, estes deberán adaptarse integramente ao disposto nesta lei.», debe dicir: «2. As modiﬁcacións previstas no
número anterior serán aplicables directamente ás cooperativas con independencia do que dispoñan os seus estatutos. Non obstante, cando se pretenda modiﬁcar os estatutos vixentes, estes deberán adaptarse integramente ao disposto nesta lei.»
Na páxina 30092, versión en lingua castelá, no artigo 3.2.Sete, onde di: «Se modiﬁca el subapartado
8 del párrafo 07 del anexo 1, que queda redactado como sigue:», debe dicir: «Se modiﬁca el subapartado 18 del párrafo 07 del anexo 1, que queda redactado como sigue:»
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Na páxina 30148, versión en lingua castelá, no artigo 26.1.Catro, onde di: «Disposición adicional décima. No existencia de quorum en segunda convocatoria», debe dicir: «Disposición adicional décima.
No exigencia de quorum en segunda convocatoria».
Na páxina 30148, versión en lingua castelá, no artigo 26, onde di: «3. Las modiﬁcaciones previstas
en el número anterior serán aplicables directamente a las cooperativas con independencia de lo
que dispongan sus estatutos. No obstante, cuando se pretenda modiﬁcar los estatutos vigentes,
estos deberán adaptarse íntegramente a lo dispuesto en esta ley.», debe dicir: «2. Las modiﬁcaciones previstas en el número anterior serán aplicables directamente a las cooperativas con independencia de lo que dispongan sus estatutos. No obstante, cuando se pretenda modiﬁcar los estatutos
vigentes, estos deberán adaptarse íntegramente a lo dispuesto en esta ley.»
Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2021
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oﬁcial maior
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 440, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado
Quintela, sobre “a situación da covid-19 en Galicia e as previsións de evolución
que fai o Goberno galego”, (publicada no BOPG número 4 do 19 de agosto de
2020), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2020, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A información da situación epidemiolóxica e da evolución da infección por SARSCoV-2 actualízase con datos oficiais aportados polos diferentes sistemas de saúde
autonómicos ao Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias
(CCAES), onde se poden consultar os datos de España, Europa e o resto do Mundo.
Galicia segue a Estratexia de detección precoz, vixilancia e control da COVID-19,
baseada na evidencia científica, nos documentos da Organización Mundial da Saúde e

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROpPq6PCcAQ4
Verificación:
CVE-PREPAR: b9fce317-fa59-b4b2-fc81-2b0cc5f7cf63
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

do propio Ministerio de Sanidade.
Esta estratexia baséase na detección temperá de todo novo caso de infección e tamén
no estudo, corentena e seguimento dos seus contactos.
Unha estratexia que permite o diagnóstico precoz da infección nos contactos estreitos
que poden iniciar síntomas e o establecemento de medidas que favorezan a
contención precoz das fontes de contaxio e por tanto eviten a transmisión do virus
No que respecta a detección temperá dos casos e a identificación e o seguimento dos
contactos

contamos cun modelo flexible, baseado na xestión por procesos e

integrado por distintos equipos humanos que permiten realizar estas actividades en
distintos ámbitos e niveis asistenciais.
Respecto ao rastrexo polo que se refire a trazabilidade, as probas con caso orixe
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detectado, no último informe do Ministerio a porcentaxe de trazabilidade dos casos en
Galicia está no 68%1. Estamos entre as sete comunidades autónomas que mellor
identifican a orixe dos seus gromos.
Todas as medidas que se están a tomar para poder paliar os efectos desta pandemia
son anunciadas polo Goberno de Galicia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 636, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo,

sobre “as previsións do

Goberno galego referidas á garantía do dereito de acceso da cidadanía á
información referida á covid-19”, (publicada no BOPG número 11 do 4 de setembro
de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A actuación da Xunta de Galicia na loita contra a pandemia é absolutamente
transparente. Todos os días publícanse os datos da evolución da pandemia na nosa
comunidade.
A Xunta publica unha nota de prensa diaria na que figuran:
O número de casos activos en Galicia e o seu desglose por área sanitaria.
A situación dos pacientes positivos; é dicir, cantos están en UCI, en unidades de

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROi6N403lQ91
Verificación:
CVE-PREPAR: af753f00-a4c5-ad83-55f2-0b720bbd08b3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

hospitalización ou no domicilio
O número total de persoas curadas e de falecementos.
O número de PCR realizadas
Así como, datos desagregados da situación en centros residencias e, nestas datas
tamén, en escolas infantís e centros educativos.
Estamos a mellorar o portal web de información sobre a Covid-19 e desde o mes de
novembro tamén está dispoñibles os datos en aberto para que poidan ser
descargados. Nestes momentos, ademais do histórico de datos globais da pandemia
en Galicia, están dispoñibles os datos de incidencia do virus en cada concello. A nova
sección da web presenta en mapas por concellos o número de positivos en cada
concello. A cidadanía pode visualizar de forma segura e doada a situación da
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pandemia nos seus concellos, hospitais e áreas de saúde.
Polo tanto, a transparencia da administración autonómica é total. Sobre os datos de
infectados por covid-19 por concellos hai que ter en conta a necesaria ponderación
dos dereitos que están en xogo, como a protección de datos dos pacientes recollidos
nas súas historias clínicas, que deben contar co nivel máximo de seguridade.
En conclusión, non estamos, polo tanto, ante un problema de ocultación. A Xunta non
ten ningún interese en non ofrecer esa información e por suposto que está aberta a
mellorar os contidos da web en todo o que sexa necesario.
https://coronavirus.sergas.gal/ ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROi6N403lQ91
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 766, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración que fai
o Goberno galego dos datos da débeda pública de Galicia correspondentes ao
primeiro trimestre de 2020, as súas previsións referidas ao impacto da primeira
fase da crise do coronavirus nela, así como a garantía da información detallada
ao respecto”, (publicada no BOPG número 11 do 4 de setembro de 2020), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Facenda e Administración Pública, que ten o seguinte contido:
“Segundo

ós

últimos

datos

oficiais

publicados

polo

Banco

de

España,

correspondentes ao terceiro trimestre de 2020, á Comunidade Autónoma de Galicia
sitúase como a terceira comunidade de réxime común con menor nivel de
endebedamento de toda España.

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROo4TcZLgSY7
Verificación:
CVE-PREPAR: 008b2e65-76a0-4442-72f1-671bdc1b7ff1
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En concreto, a ratio de débeda/PIB de Galicia baixou máis de medio punto con
respecto ao trimestre anterior, situándose no 19,0%, ampliando

o diferencial coa

media autonómica ata os 7,3 puntos, o que supón a máxima diferencia histórica.
En canto á evolución do volume de débeda, os datos do Banco de España indican que
a débeda do conxunto das comunidades autónomas aumentou ata os 301.722 millóns
de euros, dos cales o 3,75% se corresponden coa Comunidade Autónoma de Galicia.
Estes datos oficiais ratifican que Galicia é a comunidade autónoma con menor
aumento de volume de débeda desde o ano 2008, exercicio no que comezou a
tendencia

ascendente

na

evolución

do

endebedamento

no

conxunto

das

administracións públicas de España, incluídas as comunidades autónomas.
Polo que respecta á información relativa co endebedamento da Comunidade
Autónoma, en termos SEC, esta se atopa recollida na Conta Xeral da Comunidade. A
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este respecto, e seguindo as recomendacións do Consello de Contas, ampliouse de
forma significativa a información recollida na Memoria e na Conta de Endebedamento
da Conta Xeral de xeito de que se facilite o seu seguimento e análise.
Por outra parte, hai que lembrar que as emisións de débeda pública se autorizan
mediante Orde do Conselleiro de Facenda, publicadas no DOG, nas que se
establecen as súas características técnicas e financeiras, incluído o seu tipo de xuro”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 1030, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Carlos Francisco
Rivera e dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, sobre “a opinión da Xunta de
Galicia en relación coa posibilidade de incrementar a mobilización dos seus
recursos orzamentarios para afrontar a crise económica derivada da covid-19,
así como respecto da valoración do establecemento de axudas directas a
persoas autónomas e da necesidade de reforzar o orzamento da Risga e das
axudas sociais de emerxenciaa”, (publicada no BOPG número 11 do 4 de setembro
de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“Galicia conta na actualidade con preto de 208.000 traballadores autónomos e máis
de 193.500 microempresas.
Consciente desta realidade, e complementariamente a axenda relativa ao traballo
autónomo da Consellería de Emprego e Igualdade, a comezos de Lexislatura,
culminouse o Plan de rescate para a persoas autónomas, hostalaría e micropemes
afectadas pola covid-19, dotado con máis de 86 millóns de euros e froito do contacto

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROddjHyNgqV4
Verificación:
CVE-PREPAR: 1e084102-7cf8-e338-56c4-3e2d85e87284
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

fluído e permanente que mantén o departamento de Emprego e Igualdade coas
asociacións da Mesa do Emprego Autónomo e sindicatos e patronal no marco do
Diálogo Social.
O obxectivo deste Plan é apoiar aos traballadores galegos para que poidan manter o
seu emprego e facer fronte aos efectos da crise sanitaria, pero tamén impulsar a
recuperación e garantir a estabilidade dos negocios máis afectados.
As diferentes axudas son compatibles entre si, e a tramitación dos apoios previstos no
Plan de rescate para persoas traballadoras autónomas e microempresas é áxil e
sinxela para que estas chegasen canto antes aos sectores máis afectados. Por iso, o
único requisito que se establece é a presentación dunha declaración responsable por
parte do solicitante da axuda.
Ademais, con este Plan a Xunta mellora as esixencias requiridas polo Estado no Real
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Decreto Lei 30/2020 de medidas sociais en defensa do emprego para dar acceso a
máis empresarios. No caso galego, deberán acreditarse perdas de facturación do 45%
fronte ao 75% do Estado.
A día 22 de xaneiro cabe sinalar que os datos globais provisionais das axudas do Plan
son:
Beneficiarios titulares de establecementos: 12.636
Total axudas concedidas: 19.705
• Liña hostalaría pechada: 7.549
• Liña microempresas: 3.984
• Liña autónomos: 8.172
Por último, cabe subliñar que a Xunta está a perfilar con prioridade un II Plan de
rescate que apoie a solvencia das empresas nas actividades máis comprometidas pola
pandemia, tal como informou o pasado 21 de xaneiro o Consello da Xunta”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROddjHyNgqV4
Verificación:
CVE-PREPAR: 1e084102-7cf8-e338-56c4-3e2d85e87284
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 1155, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración e as me
didas previstas polo Goberno galego respecto do actual volume e da recente
evolución dos depósitos e créditos en Galicia, (publicada no BOPG número 12 do
8 de setembro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola

Consellería de Facenda e Administración Pública, que ten o

seguinte contido:
“Segundo os últimos datos oficiais publicados polo Banco de España, no conxunto do
estado, os depósitos das familias en España creceron un 0,35% no

mes de

novembro, ata os 899.900 millóns de euros, o que supón un incremento do 6,9% en
CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTRO6VXG6yanb9
Verificación:
CVE-PREPAR: f0817884-d6e1-2ef9-06e5-95c238f478d7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

taxa interanual.
Por outra banda, os depósitos das empresas se situaron en 293.700 millóns de euros,
un 1,48% por encima do mes de outubro, un 13,8% superior ao dato rexistrado un ano
antes.
Estes datos poñen de manifesto o continuado incremento que está a experimentar o
saldo dos depósitos dende o comezo da pandemia. No que vai de ano os depósitos de
familias e empresas incrementáronse en máis de 80.000 millóns de euros.
Ante unha situación de incerteza e de empeoramento das expectativas económicas,
dende o inicio da pandemia observa un incremento xeneralizado da taxa de aforro de
fogares e empresas, tal e como ven constatando os datos publicados polo Instituto
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Nacional de Estatística, o que incide directamente sobre o volume de depósitos nas
entidades de crédito.
Polo que se refire aos datos desagregados por CCAA, o último dato publicado polo
Banco de España do volume de depósitos dos sectores residentes en entidades de
depósito correspóndense co terceiro trimestre de 2020, que sitúa o total nacional en
1.371.004 millóns de euros, dos cales 1.295.261 corresponden a depósitos de familias
e empresa e 75.744 millóns de euros a administracións públicas.
Este dato do total do Estado supón un incremento do 0,3% con respecto ao trimestre
anterior, e do 7,6% con respecto ao terceiro trimestre do 2019. En tódalas
comunidades autónomas, agás en baleares, se observa un incremento en taxa
interanual do saldo dos depósitos.
A Comunidade Autonóma de Galicia non é axena a este incremento xeneralizado, se
ben é tras Baleares, Pais Vasco e Madrid, a comunidade autónoma con menor
crecemento do saldo no ultimo ano (6,4%), máis de un punto inferior á recollida a nivel
nacional.
Polo que se refire á evolución do crédito, as estatísticas do Banco de España reflicten
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que o stock de crédito vense reducindo de xeito constante desde o ano 2009, como
consecuencia do proceso de saneamento da economía española, despois do excesivo
endebedamento acadado na época de expansión crediticia.
Porén, a pandemia do Covid-19 supuxo un cambio significativo na evolución do
financiamento ao sector privado; basicamente financiamento destinado a empresas e
autónomos, como consecuencia, tanto do aumento da demanda crediticia derivada
das maiores necesidades de liquidez, como da expansión da oferta bancaria,
estimulada pola introdución de programa de avales públicos (como o establecido en
Galicia a través das SGR galegas) e polas políticas de provisión de liquidez ás
entidades de crédito do BCE.
Segundo os datos oficiais publicados polo Banco de España, nos tres primeiros
trimestres do ano 2020, o stock de crédito concedido por entidades de depósito a
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AAPP e outros sectores residentes incrementouse 36.468 millóns de euros, isto é, un
3% máis que o saldo que existía ao peche de 2019.
Galicia, cun 11,1% de incremento, é a comunidade autónoma que experimenta un
maior crecemento neste período de 2020”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 1593, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noa Díaz Varela e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da ligazón da área de
Igualdade á de Emprego na nova consellaría creada na Xunta de Galicia, a
partida orzamentaria que se vai destinar á Igualdade nela e a estrutura orgánica
que vai ter esa área”, (publicada no BOPG número 17 do 18 de setembro de 2020),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O Goberno da Xunta de Galicia ten asumido o firme compromiso coa sociedade
galega en prol da igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes,
compromiso que se vén materializando desde hai anos no desenvolvemento de
medidas e instrumentos xurídicos, políticos, económicos e sociais orientados á
supresión dos obstáculos que aínda persisten e que impiden que a igualdade entre os
xéneros sexa real e efectiva.
Un compromiso transversal a todas as Consellerías que conforman o Goberno galego,
sen embargo cabe destacar que as razóns da ligazón da área de igualdade á area de
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emprego na nova consellería creada na Xunta de Galicia, responden, sen prexuízo da
antedita transversalidade, a que se debe ter en conta que a incorporación das mulleres
ao mercado laboral, a permanencia no emprego e as súas condicións de traballo aínda
están lonxe de producirse en condicións de igualdade. As estatísticas seguen a revelar
unha realidade desigual nas retribucións salariais, na promoción profesional, no
acceso a sectores e ámbitos aínda fortemente masculinizados, así como tamén na
presenza nas esferas de dirección.
A este escenario contribúe, certamente, a persistencia dos estereotipos de xénero; de
aí que sexa preciso seguir traballando en favor dun cambio cultural e de valores que
modifiquen as actitudes e os roles que sustentan a desigualdade de xénero,
progresando na conciliación da vida persoal, familiar e laboral e a corresponsabilidade
no ámbito doméstico e familiar.
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En canto a loita contra a violencia de xénero, contará con medidas ligadas ao
emprego, xa que, entre outras, desde a Consellería de Emprego e Igualdade
fomentarase a inserción laboral de mulleres vítimas de violencia de xénero,
constituíndo a estabilidade laboral unha das chaves esenciais para a independencia, a
autonomía e a liberdade de calquera persoa. Así mesmo, cabe sinalar que as vítimas
de violencia de xénero ademais das ferramentas laborais, dispoñen doutros apoios”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 1628, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona
Montserrat Prado Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as
actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para posibilitar a via
bilidade e o mantemento dos postos de traballo da conserveira Thenaisie
Provoté, no concello do Grove, así como a valoración das consecuencias
que tería o seu pechamento no concello e na comarca do Salnés”,
(publicada no BOPG número 17 do 18 de setembro de 2020), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar,
que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo
Goberno no seo da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 2 de outubro
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de 2020, no debate da iniciativa con número de rexistro, 1629, presentada polo
mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-8-pescamarisqueo-2020-10-02?part=16b5b90a-ca0c-46a9-891733b0c536af49&start=1377
Na devandita sesión, o Goberno informou sobre as preguntas plantexadas
nesta iniciativa e, ademáis a Conselleira do Mar deu conta no pleno do
Parlamento de Galicia o 7 de outubro, onde informou que a Xunta está a
traballar na busca dun socio industrial que permita reconducir a situación da
conserveira Thenaisie Provoté, manter a produción e garantir a súa viabilidade.
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Desde o primeiro momento distintos representantes do Executivo galego están
en contacto co comité de empresa da firma, cos seus propietarios e con
posibles socios investidores co obxectivo de buscar a mellor saída posible á
súa situación económica actual”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 1637, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero Rodríguez
e don Julio Torrado Quintela, sobre “os datos referidos aos expedientes trami
tados ao abeiro da Orde da Consellería do Mar do 5 de decembro de 2019 de
convocatoria de axudas para o ano 2020 para investimentos en pemes de
transformación dos produtos pesqueiros e de acuicultura, así como a opinión do
Goberno galego respecto do cumprimento das expectativas desa orde”,
(publicada no BOPG número 17 do 18 de setembro de 2020),

teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o
seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo
Goberno no seo da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 2 de outubro de
2020, no debate da iniciativa con número de rexistro, 1636, presentada polo mesmo
grupo parlamentario.
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O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-8-pesca-marisqueo2020-10-02?part=16b5b90a-ca0c-46a9-8917-33b0c536af49&start=2976
Na devandita sesión, o Goberno informou sobre as preguntas plantexadas nesta
iniciativa, onde se informou que a Xunta aprobou desde 2016 un total de 228 axudas
destinadas ao sector transformador de produtos do mar por importe de preto de 60
millóns de euros que permitiron mobilizar arredor de 120 millóns de investimento coa
finalidade de modernizar e mellorar a competitividade desta industria en Galicia. Estes
datos se corresponden coas convocatorias de achegas para investimentos en
pequenas e medianas empresas de transformación dos produtos pesqueiros e de
acuicultura realizadas nos últimos exercicios e que permiten subvencionar ata o 50%
das actuacións desenvolvidas para mellorar o estado das súas instalacións.
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Na resolución da convocatoria de 2020 aprobáronse 43 proxectos por un importe de
preto de 15 millóns de euros, a distribuír entre as anualidades 2020 e 2021, e que
suporán un investimento total de máis de 30 millóns de euros”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 1649, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e
dona Marina Ortega Otero, sobre “a situación en que se encontra a asistencia sa
nitaria en Vilaxoán, no concello de Vilagarcía de Arousa, as previsións do Goberno
galego referidas ao pechamento do consultorio de Atención Primaria nesa vila e a
solución que vai adoptar ao respecto”, (publicada no BOPG número 17 do 18 de
setembro de 2020), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións setembro-decembro de 2020, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Hoxe desde Sanidade falar de prazos é moi complicado por mor da situación que
estamos a vivir, unha situación dunha pandemia sen precedentes, polo que hai que
adaptarse en cada momento. O principal interese é que existan espazos seguros que
temos que garantir para os nosos pacientes e tamén para os nosos profesionais.
Algúns consultorios como infraestruturas non reúnen as garantías que se precisan para
que sexan espazos seguros, xa que non teñen posibilidade de espazos separados para o
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acceso de pacientes sospeitosos de Covid independente do resto dos pacientes. Non
dispoñen de salas independentes para albergar aos pacientes mentres esperan ser
atendidos polos facultativos ou enfermeiras do centro independentes ou separados do
resto das persoas que acudan ao centro de saúde.
Ademais das dificultades estruturais engádense outras situacións que son tamén ben
coñecidas e que non soamente ocorren en Galicia. As baixas laborais nun centro pequeno
teñen un maior impacto que nun centro maior, nun centro con mais profesionais. Estas
baixas están ahí, a falta de médicos nas listas de contratación é coñecida por todos e non
lle podemos dar unha solución inmediata.
Co desprazamento do persoal dos consultorios aos centros de saúde o que pretendemos é
unir esforzos para poder dar a mellor atención sanitaria a poboación nestes momentos nos
que estamos a vivir unha pandemia sen precedentes.

38967

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
08/02/2021 11:43:17

Os peches de consultorios son situacións transitorias, e non existe intención por parte do
Servizo Galego de que se convertan en definitivas, de feito farase un esforzo para poder ir
abrindo certa parte da actividade dos mesmos.
A situación na que estamos non é a que desexamos pero ven condicionada pola pandemia
e nestes momentos é a que mellor garante a atención sanitaria da poboación. Queremos
garantir espazos seguros e que a poboación teña garantida a asistencia sanitaria nas
mellores condicións posibles.
O Servizo Galego de Saúde continúa a avanzar no proceso de licitación dunha obra de
mellora na accesibilidade no Centro de Saúde de San Roque, en Vilagarcía de Arousa.
A reforma do centro de Atención Primaria de San Roque de Vilagarcía de Arousa
comprenderá a dotación dun novo ascensor con capacidade para montar camillas, así
coma a incorporación na entrada principal dun sistema de acceso con portas automáticas
para formar un cortaventos.
O proxecto a executar tamén contempla a reforma integral do vestíbulo de entrada do
edificio asistencial, iniciativa que lle proporcionará unha mellor accesibilidade e
funcionalidade. Así mesmo, esta obra procederá á dotación de novos aseos con
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accesibilidade adaptada para persoas con diversos graos de discapacidade.
O orzamento total para a licitación desta obra de mellora na accesibilidade no Centro de
Saúde de San Roque é de 299.819,07 euros”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 1781, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Paloma Castro Rey e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da demora do Goberno
galego na

elaboración do

proxecto para a

rexeneración

dos

bancos

marisqueiros da ría de Pontevedra e a dragaxe do río Lérez, así como as súas
previsións referidas á súa dotación orzamentaria para o ano 2021 e mais a súa
axilización”, (publicada no BOPG número 20 do 23 de setembro de 2020),

teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
do Mar, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo
Goberno no seo da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos, celebrada o 8 de outubro de 2020, no debate da iniciativa con
número de rexistro, 1780, presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorialobras-publicas-medio-ambiente-servizos-2020-10-08?part=0f8b6acb-353f-43a8-b1384302f90c15b3&start=281
Na devandita sesión, o Goberno informou que continuará a tramitación da dragaxe do
Lérez coa maior celeridade e con todas as garantías ambientais e así, a Consellería
do Mar, a través de Portos de Galicia, ten comprometidas as partidas orzamentarias
necesarias para continuar coa tramitación da dragaxe do Lérez coa maior celeridade
posible pero respectando, como non pode ser doutro xeito, todas as garantías
ambientais.
Portos de Galicia ten investido o seu esforzo en dar resposta a unha demanda social e
do sector portuario vixente dende hai case unha década e que ata o momento o ente
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público destinou a esta tramitación aproximadamente 200.000 euros e centos de horas
de traballo do seus técnicos.
Polo que respecta ao estado actual da tramitación informouse de que en decembro de
2019 Portos de Galicia licitou a execución dunha nova batimetría e analíticas de áridos
para actualizar os datos recompilados anteriormente, unha vez decidido o cambio do
punto de depósito do material dragado para desbloquear a tramitación. Esta licitación,
non obstante, viuse afectada polo estado de alarma debido á crise sanitaria polo que o
contrato para estes traballos quedou asinado finalmente o pasado mes de xuño de
2020.
O proxecto de dragaxe da bocana de acceso á ría de Pontevedra prevé actuar sobre
unha superficie de 300.000 metros cadrados nunha lonxitude de case catro
quilómetros, que serán dragados ás cotas -1 e -7. Isto suporá a retirada de entre
350.000 e 400.000 metros cúbicos de materiais, tanto áridos grosos como finos, e un
investimento público de 4,5 millóns de euros”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 1955, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen Rodríguez
Dacosta e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión da Consellería
de Emprego e Igualdade respecto da procedencia dos criterios de desconto
aplicados nas nóminas do persoal técnico do Servizo de Prevención e Defensa
contra Incendios Forestais dos grupos A1 e A2 a consecuencia da folga indefini
da convocada dende o 1 de agosto de 2020”, (publicada no BOPG número 20 do 23
de setembro de 2020),

teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“A Consellería de Emprego e Igualdade non conta con representación algunha na
comisión negociadora para o acordo de novas melloras sobre as condicións do traballo
do persoal técnico do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais,
constituída entre representantes do Servizo e a Consellería de Medio Rural, en
consecuencia non compete a este departamento pronunciarse ao respecto.
Así mesmo, deuse resposta por parte de Medio Rural a tres iniciativas con número de
rexistro 1297, 1298 e 1299, sobre o mesmo asunto”.

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROFM4cTYqQT2
Verificación:
CVE-PREPAR: 8fb86c62-1a36-c3a9-4c69-e846950c9604
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 1975, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego
referida ao baixo nivel de execución que presentan ano tras ano as partidas
destinadas ao fomento do emprego, así como as súas previsións respecto da
elaboración dun plan de emprego para Galicia e a súa dotación orzamentaria para o
ano 2021”, (publicada no BOPG número 20 do 23 de setembro de 2020), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Emprego e
Igualdade, que ten o seguinte contido:
“A execución media da dotación orzamentaria desde 2009 ata 2020 é do 86,25%.No
2018, foi recoñecida como unha das razóns polas que Galicia se sitúa na 3ª posición na
avaliación do Plan Anual de Política de Emprego (PAPE) que leva a cabo o Ministerio de
Traballo.
Ademais, cabe sinalar que os programas de emprego, como aconteceu co plan de rescate,
así como todas e cada unha das accións desenvolvidas desde a Xunta de Galicia neste
eido, son sempre consensuados dentro da contorna do Diálogo social, como na ‘Mesa do

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROq2DowF1cd9
Verificación:
CVE-PREPAR: 461c2324-fb76-f966-0162-74d88b069c73
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 2105, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil
Fernández, sobre “o número de persoas que se atopan na actualidade en Galicia
na listaxe de espera para percibir unha prestación de dependencia, o
cumprimento polo Goberno galego dos prazos legalmente establecidos para a
tramitación dos expedientes e as medidas previstas ao respecto.”, (publicada no
BOPG número 20 do 23 de decembro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte
contido:
“A atención ás persoas en situación de dependencia é unha prioridade para o
Goberno galego, que está a desenvolver un importante esforzo tanto no número de
persoas en situación de dependencia atendidas como na mellora de atención
existente.
Segundo os datos publicados polo IMSERSO correspondentes a decembro de 2020, o

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROOmcdxPp9g8
Verificación:
CVE-PREPAR: 44c8a9e9-6534-f7c6-7642-38aca342ea61
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

número de persoas en situación de dependencia recoñecida atendidas se situou en
62.544 as cales perciben un total de 73.730 prestacións do sistema. En conxunto, o
número de persoas con dereito a prestación ascende a 67.467, polo que 4.923
persoas están pendentes de atención. O rateo de atención situouse nun 92,70%, a
cifra máis alta acadada na serie histórica, 10,34 puntos por riba da cifra acadada tres
anos antes.
Respecto do resto de comunidades autónomas, Galicia ocupa a terceira posición en
canto á porcentaxe de atención mais elevado e tamén de maior nivel de
profesionalización dos servizos e prestacións recoñecidas.
Pese a que o Goberno central está a incumprir sistematicamente a súa
responsabilidade no financiamento da atención ás persoas en situación de
dependencia, a Xunta de Galicia apostou por incrementar as coberturas establecendo
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un nivel de protección adicional con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma
de Galicia.
Segundo datos publicados polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2031 nos
documentos achegados dentro do plan de choque en dependencia, o tempo medio
entre a solicitude de dependencia ata a resolución de prestación dos expedientes
resoltos no último ano en Galicia, situouse en 371 días.
O tempo redúcese considerablemente no suposto de persoas que precisan dunha
atención por un caso de emerxencia social.
Con todo, a Consellería de Política Social está a analizar a situación e levaranse a
cabo todas as xestións precisas para propoñer as medidas de mellora e axilización
necesarias para garantir o recoñecemento das situacións de dependencia, así como
para poder contar co aumento dos recursos necesarios para garantir a asignación
efectiva dun recurso ou prestación do sistema a todas as persoas que o precisen”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROOmcdxPp9g8
Verificación:
CVE-PREPAR: 44c8a9e9-6534-f7c6-7642-38aca342ea61
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/225263
Data
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 2120, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo,

sobre “as actuacións

levadas a cabo ou as previstas polo Goberno galego para coñecer a procedencia
e evitar as verteduras que veñen producindo no lugar de Couso, na parroquia de
Aguiño, no concello de Ribeira”, (publicada no BOPG número 20 do 23 de setembro
de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“En primeiro lugar cómpre recordar que, o saneamento e a depuración son
competencias municipais.
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, no
desenvolvemento das súas competencias en relación co dominio público hidráulico e
no que respecta ao control e calidade das augas, outorga as correspondentes

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROpREMMzSVe5
Verificación:
CVE-PREPAR: 7de979c5-8f90-5ec3-6627-7821a9827c91
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

autorizacións de vertido. En consecuencia, os vertidos de augas residuais deben
contar coa autorización de vertedura correspondente, cuxo obxecto é a consecución
dos obxectivos ambientais establecidos nesa autorización. As augas residuais teñen
que someterse a un proceso de depuración antes da súa vertedura para garantir o
menor impacto posible sobre a masa de auga receptora.
A este respecto, Augas de Galicia ten oito expedientes tramitados mediante os que se
outorga autorización de vertido ao Concello de Ribeira e a sete empresas mais.
Con data 12 de maio de 2017 Augas de Galicia emitiu a resolución pola que outorgaba
ao Concello de Ribeira autorización para o vertido ao mar (cunca da ría de Arousa) a
través dun emisario submarino de augas residuais urbanas depuradas procedentes do
saneamento do concello de Ribeira, tratadas na estación depuradora de augas
residuais de Ribeira. E vense realizando o seguimento correspondente para que se
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cumpran os parámetros de vertido establecidos na autorización.
En canto aos labores de vixilancia e control das verteduras, salientar que entre as
actuacións prioritarias da Xunta están os labores de vixilancia e control de verteduras.
Ademais das actuacións específicas, regularmente realízanse inspeccións periódicas
ás instalacións asentadas na zona de Couso que realizan vertidos ao dominio público
marítimo terrestre para comprobar o cumprimento dos límites de vertido de aplicación.
Como se ten dito, fanse controis periodicamente para velar en todo momento pola
preservación da garantía da calidade do medio receptor, incoándose, de ser o caso, os
expedientes sancionadores que corresponden”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROpREMMzSVe5
Verificación:
CVE-PREPAR: 7de979c5-8f90-5ec3-6627-7821a9827c91
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 2137, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil
Fernández,

sobre “os datos referidos ao cribado para previr a covid-19

anunciado polo Goberno galego entre o persoal e persoas usuarias das
residencias de maiores e centros de atención á discapacidade, así como as
previsións respecto da súa ampliación a todos os servizos dependentes da
Consellería de Política Social e a outros como o ensino e persoal sanitario”,
(publicada no BOPG número 20 do 23 de setembro de 2020), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social,
que ten o seguinte contido:
“Os traballadores das residencias sempre contaron con toda a protección necesaria
para realizar o seu labor. O Plan de Reactivación no ámbito sociosanitario, en vigor
desde o pasado mes de maio, obrigaba ao centro a realizarlle aos profesionais unha

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROZ2ef8z7gz0
Verificación:
CVE-PREPAR: c95d9dc1-3965-41b2-cc90-80e7e2809862
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

enquisa do contorno de convivencia, actividade laboral previa e simultánea. Proba de
que este método funcionou é que, mentres estivo en vigor, non houbo nin un só gromo
nas residencias de maiores.
Desde o 17 de agosto realízanse obrigatoriamente as probas diagnósticas ás persoas
que ingresan nas residencias. Faise nun período máximo de 72 horas antes do seu
ingreso para descartar contaxios. Unha medida que tamén se aplicou aos empregados
que regresan de permisos e vacacións; e aos novos traballadores.
No eido da detección temperá, Galicia é a única comunidade de España que realiza
cribados en todos os centros de maiores, que permite identificar canto antes a
existencia dalgún contaxio. Ademais, realízanse PCR a todos os profesionais de
maneira previa a súa incorporación ao posto de traballo despois de permisos e aos de
nova incorporación, así como a todos os residentes antes do seu ingreso nun centro.
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Tamén co fin de anticiparse aos contaxios, Galicia está a implantar un sistema de
detección de virus en augas residuais pioneiro en Europa. Este método pode ser un
marcador precoz da presenza do virus para actuar de forma rápida antes de que se
estenda, en especial ante portadores asintomáticos. Asemade, poranse a disposición
de todas as residencias test de antíxenos.
No que respecta ao proceso de vacinación, estase administrando en todas as
residencias de Galicia, exceptuando aquelas nas que está a haber gromos.
A seguinte fase será vacinar contra a covid-19 aos profesionais do Servizo de Axuda
no Fogar así como aos profesionais dos centros de día.
As consellerías de Política Social e Sanidade están a deseñar a loxística da vacinación
destes colectivos, no caso do SAF en colaboración coa Fegamp”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROZ2ef8z7gz0
Verificación:
CVE-PREPAR: c95d9dc1-3965-41b2-cc90-80e7e2809862
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 2500, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina Ortega Otero e
don Julio Torrado Quintela, sobre “as listas de espera e tempos de resolución que
hai por provincias, desde que se rexistran as solicitudes para o inicio dos
expedientes de recoñecemento do grao de dependencia”, (publicada no BOPG
número 24 do 1 de outubro de 2020),

teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola

Consellería de Política Social, que ten o seguinte

contido:
“A atención ás persoas en situación de dependencia é unha prioridade para o
Goberno galego, que está a desenvolver un importante esforzo tanto no número de
persoas en situación de dependencia atendidas como na mellora de atención
existente.
Segundo os datos publicados polo IMSERSO correspondentes a decembro de 2020, o
CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROKDREvCsGL9
Verificación:
CVE-PREPAR: d1b85659-9246-c1a3-ef65-30498d1d5c28
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

número de persoas en situación de dependencia recoñecida atendidas se situou en
62.544 as cales perciben un total de 73.730 prestacións do sistema. En conxunto, o
número de persoas con dereito a prestación ascende a 67.467, polo que 4.923
persoas están pendentes de atención. O rateo de atención situouse nun 92,70%, a
cifra máis alta acadada na serie histórica, 10,34 puntos por riba da cifra acadada tres
anos antes.
Respecto do resto de comunidades autónomas, Galicia ocupa a terceira posición en
canto á porcentaxe de atención mais elevado e tamén de maior nivel de
profesionalización dos servizos e prestacións recoñecidas. Pese a que o Goberno
central está a incumprir sistematicamente a súa responsabilidade no financiamento da
atención ás persoas en situación de dependencia, a Xunta de Galicia apostou por
incrementar as coberturas establecendo un nivel de protección adicional con cargo aos
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orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia.
Segundo datos publicados polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2031 nos
documentos achegados dentro do plan de choque en dependencia, o tempo medio
entre a solicitude de dependencia ata a resolución de prestación dos expedientes
resoltos no último ano en Galicia, situouse en 371 días.
O tempo redúcese considerablemente no suposto de persoas que precisan dunha
atención por un caso de emerxencia social.
Con todo, a Consellería de Política Social está a analizar a situación e levaranse a
cabo todas as xestións precisas para propoñer as medidas de mellora e axilización
necesarias para garantir o recoñecemento das situacións de dependencia, así como
para poder contar co aumento dos recursos necesarios para garantir a asignación
efectiva dun recurso ou prestación do sistema a todas as persoas que o precisen”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROKDREvCsGL9
Verificación:
CVE-PREPAR: d1b85659-9246-c1a3-ef65-30498d1d5c28
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 2681, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno
galego referida á resposta que lles dá ás necesidades do sector do mar o actual
funcionamento do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de
Galicia, a valoración que fai da detección de toxina nos bancos marisqueiros de
Noia pola confraría na última fin de semana do mes de setembro e as súas
intencións respecto da ampliación dos servizos do INTECMAR ás fins de
semana e festivos”, (publicada no BOPG número 28 do 9 de outubro de 2020), teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
do Mar, que ten o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a estas preguntas xa foron tratados polo
Goberno no seo do pleno do Parlamento de Galicia, celebrado o 21 de outubro de

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROMJhbveTN46
Verificación:
CVE-PREPAR: 36e01d41-3c94-cc88-ee66-aec40d74f6d6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2020, no debate da iniciativa con número de rexistro, 2680, presentada polo mesmo
grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2020-10-21?
part=1218bc47-1b38-4e7a-a7e5-95933594d9b6&start=692
Na devandita sesión, o Goberno informou sobre as preguntas plantexadas nesta
iniciativa, nas que a conselleira do Mar, salientou que o labor desenvolvido polo
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) permite que Galicia
conte co programa de control das zonas de produción de moluscos máis intensivo de
Europa e que poida protexer a saúde pública e a calidade dos produtos galegos do
mar. O centro realizou máis de 85.000 análises en 2019 e emitiu máis de 7.400
resolucións de apertura e peche de zonas e informes de seguridade alimentaria
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cumprindo en todo momento e adaptándose estritamente ás directrices da Unión
Europea en materia de controis. Ademais o Intecmar é o único laboratorio europeo que
ten toda a información en tempo real na súa web a disposición de investigadores e
cidadáns.
En canto as resolucións de apertura e peche das zonas de produción son publicadas
na páxina web do Intecmar no mesmo momento en que son emitidas e notifícanse de
xeito inmediato por correo electrónico a máis de 500 destinatarios entre os que se
atopan asociacións de produtores de mexillón, confrarías de pescadores, depuradores
ou cocedoiros, entre outros. Lembrar que o traballo do centro vai desde sempre
acorde coas demandas do sector e da normativa vixente cumprindo todo o establecido
en materia de calidade da produción de moluscos e outros organismos mariños así
como na protección e mellora da calidade do medio mariño.
O Intecmar establece os peches e aperturas das zonas de produción en base aos
controis que realiza e que, nalgúns casos, pódense decretar peches cautelares por
precaución de acordo co propio sector e mantendo o exhaustivo seguimento das
zonas que adoita realizar, superando con moito a frecuencia mínima fixada pola
lexislación europea dunha mostraxe por semana”.

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROMJhbveTN46
Verificación:
CVE-PREPAR: 36e01d41-3c94-cc88-ee66-aec40d74f6d6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 2712, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración, as
actuacións levadas a cabo e as previstas polo Goberno galego respecto da
modificación que supón na Lei de costas a actual redacción do artigo 18 do
Proxecto de lei de cambio climático e transición enerxética”, (publicada no BOPG
número 28 do 9 de outubro de 2020),

teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“O Goberno da Xunta de Galicia está a traballar para frear a Lei de Cambio Climático
e acabar coa incerteza que pende sobre o futuro do complexo mar-industria, tal como
a Xunta e o sector levan denunciando desde abril de 2019.
O Executivo galego leva traballando desde ese momento para frear esta norma que
CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROOJxyWjpid0
Verificación:
CVE-PREPAR: 73d3f838-f260-7c77-71a8-c49e08b9b4e6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

pon en risco a máis dun cento de empresas e instalacións do complexo mar-industria
así como a outras 5.000 edificacións asentadas no litoral como consecuencia da
actuación do Estado.
O Goberno galego lembra que na Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do
15 de decembro de 2020, adoptou o seguinte acordo a través dunha Proposición non
de Lei en Comisión, 2710, presentada polo mesmo grupo parlamentario, cuxo texto
aprobado é o seguinte:
‘O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a demandar do Goberno do Estado,
nomeadamente do Ministerio de Transición Ecolóxica, a supresión de oficio do artigo
18 do actual proxecto de lei de cambio climático e transición enerxética, así como a
consensuar co sector mar-industria galego calquera modificación da Lei de costas no
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referido á vixencia das concesións administrativas asentadas á beira do mar’”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROOJxyWjpid0
Verificación:
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 2724, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a realización polo
Goberno galego dalgunha análise da incidencia que ten para as comunicacións
da comarca de Valdeorras o peche do servizo de venda de billetes de tren levado
a cabo no mes de setembro de 2020 nas estacións de ferrocarril da Rúa-Petín e
do Barco de Valdeorras, as actuacións previstas para a súa reversión e as súas
intencións respecto da procura de medios de transporte alternativos”, (publicada
no BOPG número 28 do 9 de outubro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A Xunta, desde o primeiro momento en que tivo coñecemento desta decisión,
manifestou a súa oposición frontal ao peche de venta presencial de billetes en
estacións como a do Barco e A Rúa e así o trasladou ás autoridades competentes,
tanto do Goberno de España como da empresa Renfe. A Xunta reclamou, de feito, o
restablecemento inmediato deste servizo.

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROQZ8QVei974
Verificación:
CVE-PREPAR: c8d0d1c3-f3e2-cc85-e221-d7f8ad358f44
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Xunta entende que eliminar a atención presencial aos viaxeiros destas estacións
supón ir en contra da prestación de servizos de calidade e de proximidade aos veciños
do rural, tan importante nunha comunidade como a nosa, caracterizada por unha gran
dispersión e envellecemento da poboación”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROQZ8QVei974
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/02/2021 10:44:32

38996

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 2727, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero Rodríguez
e don Julio Torrado Quintela, sobre “a opinión do Goberno galego referida á inci
dencia que ten na axuda ás entidades e empresas usuarias dos portos de
titularidade autonómica o aprazamento da liquidación das taxas dependentes de
Portos de Galicia ata dous meses despois do remate do estado de alarma, así
como as súas previsións respecto do establecemento dalgún tipo de exención
ou bonificación para este tipo entidades e empresas”, (publicada no BOPG
número 28 do 9 de outubro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“A Portos de Galicia sonlle de aplicación as seguintes leis que limitan a súa
capacidade de actuación a nivel liquidatorio: a Lei de taxas, prezos e exencións
reguladoras da CA, a Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a Lei xeral

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROeFgf5zkuf9
Verificación:
CVE-PREPAR: 87cde012-cc41-c525-8549-4e0233563ae7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

tributaria e a Lei de Portos de Galicia.
Polo tanto calquera medida relativa ao cobro de taxas está suxeita aos límites que
impón este marco xurídico e dentro del tomáronse as seguintes medidas orientadas
sempre a contribuír co sector.
1) O 14 de abril, con carácter urxente no momento de decretarse o Estado de alarma
Portos de Galicia puxo en marcha as medidas de aplicación inmediata:
Adiar o vencemento do prazo voluntario de pago de taxas xa emitidas.
Adiar a emisión de todas as taxas portuarias posteriores ao 13 de marzo ata dous
meses despois de terse levantado o estado de Alarma.
2) O 19 de maio, Portos de Galicia estableceu as medidas a medio e longo prazo en
canto á ocupación de dominio público portuario por terrazas e hostalería de forma que
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se procedía á exención de taxas a aqueles establecementos que por mandato legal
non tiveron opción de ocupar o solo.
Os propietarios dos negocios de hostalería con terraza en espazos portuarios
quedarán exentos do pago das taxas correspondentes ao período entre o 14 de marzo
e o 11 de maio, toda vez que non se ten producido o feito impoñible.
Polo que corresponde ao período posterior ao 11 de maio, Portos de Galicia
comprometíase a tomar medidas excepcionais de xeito individualizado para ou ben
aumentar o número de mesas que se permita instalar ou ben adaptar as condicións da
autorización ás restricións de uso.
En xullo de 2020 notificouse aos usuarios o novo plan de emisión de liquidacións que
empezaría en agosto para as taxas X4, X5, subministros e ACIS; en setembro para
convenios de acuicultura e uso de dominio público; e en outubro para a TODP.
A liquidación das taxas ven rexida polas citadas leis que atinxen ao conxunto da
Administración e cuxa modificación require da aprobación do consello e do trámite
parlamentario regrado.

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROeFgf5zkuf9
Verificación:
CVE-PREPAR: 87cde012-cc41-c525-8549-4e0233563ae7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A única vía para a modificación da liquidación de taxas é o cambio lexislativo, tal como
se fixo en decembro de 2020, a través da Lei de Medidas e, así Portos de Galicia
introduciu unha disposición transitoria na Lei de Taxas na que establece medidas
excepcionais e bonificacións para o sector hostaleiro co obxectivo de paliar os efectos
neste sector da crise económica derivada da Covid 19.
A modificación do réxime de taxas do ente público oriéntase nun dobre sentido: a
exención dalgunhas taxas e a bonificación de outras. Polo que respecta ás primeiras,
quedarán exentas de pago as taxas por ocupación de espazos das terrazas
hostaleiras dende a entrada en vigor do decreto de Estado de Alarma do 14 de marzo
de 2020 e mentres se manteñan vixentes as restricións impostas ao sector a causa da
pandemia.
En canto ás bonificacións, bonificarase cun 50% a taxa de ocupación de dominio
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público portuario para aquelas concesións ou autorizacións administrativas cuxo
obxecto recolla, total o parcialmente, o uso de hostalería. Neste caso, Portos de
Galicia liquidará aos titulares das concesións unicamente a metade do importe da taxa
correspondente.
Esta medidas serán de aplicación dende o 1 de xaneiro de 2021 ata 6 meses despois
de que se manteñan vixentes as restricións impostas polo organismo competente no
sector da hostalería debido á pandemia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROeFgf5zkuf9
Verificación:
CVE-PREPAR: 87cde012-cc41-c525-8549-4e0233563ae7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 2729, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero Rodríguez
e don Julio Torrado Quintela, sobre “a opinión do Goberno galego referida á inci
dencia que ten na axuda ás entidades e empresas usuarias dos portos de
titularidade autonómica o aprazamento da liquidación das taxas dependentes de
Portos de Galicia ata dous meses despois do remate do estado de alarma, así
como as súas previsións respecto do establecemento dalgún tipo de exención
ou bonificación para este tipo entidades e empresas”, (publicada no BOPG
número 28 do 9 de outubro de 2020),

teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“A Portos de Galicia sonlle de aplicación as seguintes leis que limitan a súa
capacidade de actuación a nivel liquidatorio: a Lei de taxas, prezos e exencións
reguladoras da CA, a Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a Lei xeral

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTRO6fMv6TtpX6
Verificación:
CVE-PREPAR: 8eba7978-9b11-3ed7-b451-14be0c7b6687
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

tributaria e a Lei de Portos de Galicia.
Polo tanto calquera medida relativa ao cobro de taxas está suxeita aos límites que
impón este marco xurídico e dentro del tomáronse as seguintes medidas orientadas
sempre a contribuír co sector.
1) O 14 de abril, con carácter urxente no momento de decretarse o Estado de alarma
Portos de Galicia puxo en marcha as medidas de aplicación inmediata:
Adiar o vencemento do prazo voluntario de pago de taxas xa emitidas.
Adiar a emisión de todas as taxas portuarias posteriores ao 13 de marzo ata dous
meses despois de terse levantado o estado de Alarma.
2) O 19 de maio, Portos de Galicia estableceu as medidas a medio e longo prazo en
canto á ocupación de dominio público portuario por terrazas e hostalería de forma que
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se procedía á exención de taxas a aqueles establecementos que por mandato legal
non tiveron opción de ocupar o solo.
Os propietarios dos negocios de hostalería con terraza en espazos portuarios
quedarán exentos do pago das taxas correspondentes ao período entre o 14 de marzo
e o 11 de maio, toda vez que non se ten producido o feito impoñible.
Polo que corresponde ao período posterior ao 11 de maio, Portos de Galicia
comprometíase a tomar medidas excepcionais de xeito individualizado para ou ben
aumentar o número de mesas que se permita instalar ou ben adaptar as condicións da
autorización ás restricións de uso.
En xullo de 2020 notificouse aos usuarios o novo plan de emisión de liquidacións que
empezaría en agosto para as taxas X4, X5, subministros e ACIS; en setembro para
convenios de acuicultura e uso de dominio público; e en outubro para a TODP.
A liquidación das taxas ven rexida polas citadas leis que atinxen ao conxunto da
Administración e cuxa modificación require da aprobación do consello e do trámite
parlamentario regrado.

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTRO6fMv6TtpX6
Verificación:
CVE-PREPAR: 8eba7978-9b11-3ed7-b451-14be0c7b6687
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A única vía para a modificación da liquidación de taxas é o cambio lexislativo, tal como
se fixo en decembro de 2020, a través da Lei de Medidas e, así Portos de Galicia
introduciu unha disposición transitoria na Lei de Taxas na que establece medidas
excepcionais e bonificacións para o sector hostaleiro co obxectivo de paliar os efectos
neste sector da crise económica derivada da Covid 19.
A modificación do réxime de taxas do ente público oriéntase nun dobre sentido: a
exención dalgunhas taxas e a bonificación de outras. Polo que respecta ás primeiras,
quedarán exentas de pago as taxas por ocupación de espazos das terrazas
hostaleiras dende a entrada en vigor do decreto de Estado de Alarma do 14 de marzo
de 2020 e mentres se manteñan vixentes as restricións impostas ao sector a causa da
pandemia.
En canto ás bonificacións, bonificarase cun 50% a taxa de ocupación de dominio
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público portuario para aquelas concesións ou autorizacións administrativas cuxo
obxecto recolla, total o parcialmente, o uso de hostalería. Neste caso, Portos de
Galicia liquidará aos titulares das concesións unicamente a metade do importe da taxa
correspondente.
Estas medidas serán de aplicación dende o 1 de xaneiro de 2021 ata 6 meses despois
de que se manteñan vixentes as restricións impostas polo organismo competente no
sector da hostalería debido á pandemia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTRO6fMv6TtpX6
Verificación:
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/190869
Data
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 2820, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado
Quintela e dona Marina Ortega Otero, sobre “o número de contratos para
profesionais sanitarios que vai ofertar a Xunta de Galicia ao abeiro do novo real
decreto-lei aprobado polo Goberno central, as áreas ás que lles vai dar
prioridade nesa contratación e a data prevista polo Sergas para o inicio do
procedemento para esa oferta de prazas”, (publicada no BOPG número 28 do 9 de
outubro de 2020), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2020, teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Dende a publicación do Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas
urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos
humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROUl9i02BMi3
Verificación:
CVE-PREPAR: 2e8c7158-3c02-b5e5-1a89-14f22b3102a6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ocasionada por la COVID-19, que permite ás Comunidades Autónomas contratar
profesionais sanitarios para facer fronte á Covid-19, con medidas de contratación
excepcional para persoal facultativo e non facultativo, cómpre responder que no
ámbito das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, hospitais e atención
primaria, non ten sido vinculado/a ningún/ha profesional contemplado como
excepcional, nin polo momento hai previsións nese sentido.
Grazas ás medidas adoptadas de contratación de reforzos de persoal, persoal médico
que finalizou a residencia no ano 2020 así como o persoal de emerxencia sanitaria
vinculado a través do Plan de Continxencia COVID, publicado o 1 de Decembro como
Pacto asinado polas organizacións sindicais CCOO, SATSE e CSI–CSIF coa
administración sanitaria, vinculáronse máis de 1.700 profesionais con vínculos de 6
meses e 1 ano, que ten permitido dotar de estabilidade e garantir a dispoñibilidade de
persoal. Actualmente ademais, están vinculadas/os 144 profesionais de enfermería e
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médicos/as de familia con nomeamentos de continuidade de 1 ano a 3 anos por mor
do Acordo acadado en mesa sectorial en maio de 2019”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROUl9i02BMi3
Verificación:
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 2825, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da demora e a data
prevista polo Goberno galego para o inicio da execución do proxecto para dotar
o porto da Pobra do Caramiñal de novos vestiarios, así como respecto do
importe final das obras”, (publicada no BOPG número 28 do 9 de outubro de 2020), ,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do
Mar, que ten o seguinte contido:
“Dende a Consellería do Mar, concretamente dende Portos de Galicia estase a
traballar na mellora das condicións de traballo dos operarios da estiba do porto da
Pobra do Caramiñal.
Para elo, a presidenta do ente público, abordou nunha xuntanza o 29 de setembro cos
consignatarios que operan no porto e empregan ao persoal de estiba as posibilidades

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROJN5eeY6nb9
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construtivas para a mellora dos vestiarios, responsabilidade das propias empresas,
pero coa que o ente público quere contribuír na medida das súas competencias.
Ademais, tamén no mes de setembro a presidenta de Portos de Galicia mantivo varios
encontros cos consignatarios e o alcalde do municipio tanto na sede do ente público
como no propio porto pobrense.
Nestas reunións de traballo, Portos de Galicia presentou aos consignatarios as
alternativas viables para mellorar o espazo dos vestiarios do que dispoñen os
estibadores. Concretamente a presidenta do ente deu conta do proxecto redactado e
outras posibles alternativas de construción dun edificio de servizos propio para a
estiba que albergaría os vestiarios.
O proxecto redactado define un edificio de 740 metros cadrados de superficie para uso
dos traballadores e o importe estimado para a súa execución é de máis de 700.000
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euros.
Portos de Galicia ten rematado o proxecto construtivo que, porén, non foi licitado para
analizar

conxuntamente

cos

consignatarios

outras

alternativas

ou

solucións

construtivas máis económicas que permitan menor pago de taxas de ocupación
previstas polo uso da instalación. Informar que a licitación do proxecto foi rexeitada
polos propios consignatarios por supoñer unha repercusión de taxas por tal
construción”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 3179, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noa Díaz Varela e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a elaboración polo Goberno
galego dalgún plan de choque que corrixa as desigualdades que están a sufrir
as mulleres por causa da covid-19, así como os datos e informes que posúe
respecto da afectación da pandemia nas mulleres galegas”, (publicada no BOPG
número 31 do 15 de outubro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de

Emprego e Igualdade, que ten o

seguinte contido:
“O Goberno da Xunta de Galicia ten asumido un firme compromiso coa sociedade
galega en prol da igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes,
compromiso que se vén materializando desde hai anos no desenvolvemento de
medidas e instrumentos xurídicos, políticos, económicos e sociais para asegurar que
igualdade entre os xéneros sexa real e efectiva.
Neste sentido destacan medidas como a elaboración dun estudo sobre o impacto da
CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROrTrbEG63X7
Verificación:
CVE-PREPAR: 3bb99d30-e203-f356-56c0-6df75c535c80
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

covid-19 no emprego feminino galego que está a levar a cabo a Dirección Xeral de
Relacións Laborais da Consellería de Emprego e Igualdade e que pretende, entre
outros obxectivos:
1. Analizar a situación laboral e profesional por sectores e provincias, derivado da crise
covid-19.
2. Coñecer o emprego das novas tecnoloxías no ámbito laboral e as barreiras e/ou
dificultades existentes.
3. Detectar barreiras e necesidades existentes en materia de formación e dixitalización
4. Obter resultados cualitativos en relación ao emprego e a formación, que permitan
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apoiar futuros programas e/ou políticas nas devanditas materias.
5. Propoñer medidas, actuacións e accións que dinamicen e activen a economía e o
emprego.
Por outra banda, cabe destacar que no ámbito da loita contra a violencia de xénero, a
Xunta de Galicia aprobou, o 20 de marzo de 2020, un Plan de reforzo para o apoio ás
mulleres vítimas de violencia machista, dado que a situación de confinamento
domiciliario provocada pola covid-19 podería xerar un aumento dos conflitos por
perfiles violentos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 3290, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina Ortega Otero e
don Julio Torrado Quintela, sobre “os motivos polos que se decide poñer fin ao
mantemento do Servizo de Axuda no Fogar extraordinario mentres continúa a
situación epidemiolóxica provocada polo coronavirus covid-19”, (publicada no
BOPG número 31 do 15 de outubro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de

Política Social, que ten o seguinte

contido:
“Dada a importancia do Servizo de Axuda no Fogar como servizo esencial e primordial
dende a declaración da situación de emerxencia sanitaria e estado de alarma , dende
a Xunta de Galicia se puxo en marcha un Servizo Temporal e Extraordinario de Axuda
no Fogar para a atención temporal e urxente de todas as persoas que o precisaron
como consecuencia das necesidades ocasionadas pola pandemia. Para estes efectos,
se asignaron 500.000 novas horas de atención a domicilio a través dun sistema
extraordinario no que, dadas as circunstancias excepcionais, non se esixiu o

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
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copagamento por parte das persoas usuarias.
Segundo a información rexistrada en SIGAD, a través deste servizo se proporcionou
atención a 3.616 persoas ao longo do período comprendido entre o 14 de marzo e 30
de novembro de 2020. Con todo, tal e como se informou, esta medida está na
actualidade completamente executada, polo que as axudas para a atención á
dependencia deben canalizarse de xeito ordinario a través do procedemento de
Isto non quere dicir que se deixe de prestar atención a domicilio ou que se reduzan as
contías, senón que as persoas dependentes seguirán tendo ao seu dispor o SAF
Dependencia, con oito millóns de horas en toda Galicia. E as persoas que, sen ser
dependentes, necesitan unha atención urxente, teñen á súa disposición o SAF de libre
concorrencia.
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Os concellos de Galicia dispoñen na actualidade 2 millóns de horas asignadas
dispoñibles sen utilizar. Por iso, consideramos fundamental que se fagan todos os
esforzos para a utilización da totalidade das horas de servizo ordinarias asignadas
para que se poida proporcionar as atencións que precisan todas aquelas persoas en
situación de dependencia recoñecida que esperan polo recurso.
Ademais, o Consello da Xunta de Galicia foi informado o pasado 26 de novembro de
2020 do Plan de reforzo do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para o ano 2021 a
través do que se incrementaron dende o 22 de decembro de 2020 as horas asignadas
para o financiamento do servizo para persoas en situación de dependencia recoñecida
en mais dun millón de horas anuais, cun investimento por parte da Consellería de
Política Social de 10 millóns de euros adicionais, que se distribuíron segundo as
necesidades detectadas e permitirá proporcionar o servizo a todas as persoas que se
atopan á espera da asignación efectiva do recurso”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 3296, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina Ortega Otero e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a consideración pola Xunta de
Galicia da eficiencia na actuación no combate da covid-19 nas residencias de
maiores e sobre o tipo de inspección e os parámetros de intervención levados a
cabo

nos centros de atención residencial de maiores, en concreto nas de

Monterrei e Pereiro de Aguiar”, (publicada no BOPG número 31 do 15 de outubro de
2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“Os centros residenciais de Galicia contaron desde o primeiro momento con
protocolos de actuación e prevención para facer fronte a posibles casos de covid-19.
Houbo protocolos na nosa comunidade antes de que existisen a nivel nacional. Estes
protocolos fóronse actualizando, atendendo ás recomendacións sanitarias.
Hoxe, todas as residencias da nosa comunidade contan con Plans de Continxencia

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROZY2NLVx0R4
Verificación:
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para a actuación cando aparecen casos ou brotes no seu interior e aplican un catálogo
de medidas que conxuga a protección da saúde coa preservación do benestar
emocional dos maiores.
Ademais, creáronse os Equipos de Seguimento Covid en todas as áreas sanitarias en
coordinación entre as Consellerías de Sanidade e Política Social e incrementáronse as
inspeccións conxuntas.
Por outro lado, Xunta puxo en funcionamento CLONEGAL, unha plataforma loxística
que distribúe semanalmente material de protección a todos os centros residenciais de
Galicia.
Somos a única comunidade de España que realiza cribados en todos os centros de
maiores, o que permite identificar canto antes a existencia dalgún contaxio. Ademais,
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realízanse PCR a todos os profesionais de maneira previa a súa incorporación ao
posto de traballo despois de permisos e aos de nova incorporación, así como a todos
os residentes antes do seu ingreso nun centro.
No que respecta ao proceso de vacinación, estase administrando en todas as
residencias de Galicia, exceptuando aquelas nas que está a haber gromos.
A seguinte fase será vacinar contra a covid-19 ao resto do persoal sanitario, ao persoal
sociosanitario dos centros de día e do SAF, así como aos grandes dependentes.
No relativo á intervención e atención ás persoas residentes, sempre que nalgunha
residencia estivo en perigo a calidade asistencial, a Xunta actuou, e o criterio foi
exclusivamente sanitario”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 3388, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona
Rosana Pérez Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre
“a opinión do Goberno galego referida ao carácter vinculante e/ou
preceptivo que posúe o informe emitido pola Comisión Galega da
Competencia na tramitación da norma reguladora da pesqueira do xurelo,
así como a incidencia que tería unha norma deste tipo na súa
sustentabilidade social, ambiental e económica, e a valoración que fai da
autorregulación que vén mantendo a frota pertencente á Asociación de
Armadores do Cerco de Galicia”, (publicada no BOPG número 34 do 22 de
outubro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTRO1pipq7G1c9
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contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego deu trámite á proposta de norma de extensión para o
xurelo feita por unha organización de armadores do cerco ao considerar que
cumpre os requisitos para a súa avaliación por Bruxelas, que é quen debe
aprobala tendo en conta as normativas comunitarias tanto en materia de
competencia como de pesca. O Executivo galego remitiu a proposta ao Estado
co obxectivo de que solicite aclaracións aos interesados en caso de que as
estime oportunas e, remita o expediente a Bruxelas para continuar coa súa
tramitación. Todo isto tendo en conta que o informe emitido polo organismo
galego da competencia sobre a norma de extensión non é preceptivo nin
vinculante. A decisión de establecer topes de capturas por parte das confrarías,
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asociacións de armadores ou organizacións de produtores forma parte dos
diferentes sistemas de xestión das cotas e as normas de extensión, como a
proposta neste caso, contribúen á autorregulación e á mellora na xestión das
pesqueiras e das posibilidades de pesca”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 3425, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Martín Seco García e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a demora actual que rexistra a
xestión dunha solicitude de dependencia, as razóns polas que non se introduce
na plataforma informática do Sistema galego de atención á dependencia a s
olicitude dunha familia de Arteixo rexistrada hai case nove meses e as medidas
previstas ao respecto”, (publicada no BOPG número 34 do 22 de outubro de 2020),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A atención as persoas en situación de dependencia é unha prioridade para o
Goberno galego, que está a desenvolver un importante esforzo tanto no aumento do
número de persoas en situación de dependencia atendidas coma na mellora da
atención existente.
Segundo os datos publicados por IMSERSO correspondentes a decembro de 2020 o

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
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número de persoas en situación de dependencia recoñecida atendidas se situou en
62.544 as cales perciben un total de 73.730 prestacións do sistema. En conxunto, o
número de persoas con dereito a prestación ascende a 67.467, polo que 4.923
persoas están pendentes de atención. A rateo de atención se situou nun 92,70%, cifra
mais alta acadada na serie histórica, 10,34 puntos por encima da cifra acadada tres
anos antes.
En canto ao tempo medio de asignación efectiva do recurso, segundo datos
publicados polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2031 nos documentos
achegados dentro do plan de choque en dependencia, o tempo medio entre a
solicitude de dependencia ata a resolución de prestación dos expedientes resoltos no
último ano en Galicia, situouse en 371 días.
O tempo redúcese considerablemente no suposto de persoas que precisan dunha
atención por un caso de emerxencia social.
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A Consellería de Política Social está a analizar a situación e levaranse a cabo todas as
xestións precisas para propoñer as medidas de mellora e axilización necesarias para
garantir o recoñecemento das situacións de dependencia, así como para poder contar
co aumento dos recursos necesarios para garantir a asignación efectiva dun recurso
ou prestación do sistema a todas as persoas que o precisen.
Por outro lado, pese a que o Goberno do Estado está a incumprir sistematicamente a
súa responsabilidade no financiamento da atención ás persoas en situación de
dependencia, o Goberno galego asume as súa responsabilidade cos galegos e
galegas. Completado no ano 2018 o primeiro obxectivo de ampliar o número de
persoas en situación de dependencia atendidas, a Xunta de Galicia apostou no ano
2019 pola seguinte prioridade, o aumento das coberturas establecendo un nivel de
protección adicional con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia
que permitiu elevar as seguintes prestacións económicas:
-

O Bono vinculado á adquisición dun servizo residencial, que facilita por medio
dunha achega económica, a adquisición dun servizo residencial privado, cando
non sexa posible ser prestado mediante a oferta pública da rede de servizos
sociais de atención á dependencia. Creouse un nivel de protección adicional con
cargo á comunidade autónoma que incrementa todas as prestacións para
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persoas en situación de dependencia recoñecida con grao I e III nun 20%, e
nun75% no grao II.
-

O Bono para coidados na contorna familiar, cuxa finalidade é que, con carácter
excepcional, a persoa en situación de dependencia reciba no seu medio familiar
os coidados non profesionais que precise e así se determine no correspondente
programa individual de atención. Creouse un nivel de protección adicional con
cargo á comunidade autónoma que incrementa todas as prestacións nun 10%.

-

O Bono de asistencia persoal, que terá por obxecto a promoción da autonomía
das persoas en situación de gran dependencia e dependencia severa que cun
proxecto de vida independente para fomentar a súa participación activa no
ámbito educativo e/ou laboral. O nivel de protección adicional xa existente con
cargo á comunidade autónoma aumentouse en 200 euros (incremento do
15,38% respecto do complemento xa existente).
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O custe anual estimado destas medidas ascende a uns 10 millóns de euros ao ano
financiados integramente pola Comunidade Autónoma de Galicia. A partida destinada
a prestacións para a atención á dependencia ascende a case 82 millóns de euros.
Por outra banda, o servizo de axuda no fogar é un servizo moi demandado na atención
á dependencia que proporciona os servizos profesionais axeitados para o coidado da
persoa en situación de dependencia ao tempo que posibilita a súa permanencia no
seu entorno familiar. Este servizo é o que ten unha maior implementación,
representando o 32% das prestacións totais do Sistema para a Autonomía e Atención
á Dependencia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 3437, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “ a valoración que fai
o Goberno galego da situación actual da Unidade de muller e ciencia, as
actividades desenvolvidas por este órgano e o grao de cumprimento dos obxec
tivos marcados no II Programa de muller e ciencia 2016-2020, así como as súas
intencións respecto da execución dun novo programa”, (publicada no BOPG
número 34 do 22 de outubro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola

Consellería de Emprego e Igualdade, que ten o

seguinte contido:
“A Unidade Muller e Ciencia é un órgano creado o abeiro do Decreto 33/2007, do 1 de
marzo, que ten como finalidade incrementar a presenza da muller nos ámbitos
científicos e tecnolóxico de Galicia. As súas actuacións van encamiñadas a promover
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a eliminación dos desequilibrios que poidan existir no relativo á formación científica, no
eido da investigación e innovación e na xestión da I+D+i, así como a situar nos
estudos e actividades científicas a perspectiva de xénero nun primeiro plano.
No seo desta Unidade, a Xunta de Galicia puxo en marcha o II Programa Galego de
Muller e Ciencia 2016-2020 que persegue avanzar na incorporación efectiva dos
criterios de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no sistema galego de
ciencia, tecnoloxía e innovación para conseguir un verdadeiro cambio de paradigma
no mundo científico que permita acadar resultados tanxibles e duradeiros aproveitando
tanto o talento das mulleres como dos homes.
En consecuencia, a Unidade Muller e Ciencia promove numerosas iniciativas a fin de
desenvolver o II Programa Galego de Muller e Ciencia, se ben é certo que no ano
2020 a actividade viuse diminuída polas circunstancias sobrevidas por mor da covid19, cabe destacar a celebración de dúas xuntanzas, con datas 29 de outubro e 16 de
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novembro de 2020 a través de videoconferencia, e o acto de entrega do premio Mª
Josefa Wonenburger Planells 2020, á científica Amparo Alonso Betanzos, o 28 de
outubro de 2020.
Por último, dado que o II Programa Galego de Muller e Ciencia rematou no ano 2020,
nestes momentos estase a levar a cabo unha análise pormenorizada do
desenvolvemento e grao de execución do mesmo, a fin de obter unha avaliación real
que serva de base para poder iniciar os traballos e estudos conducentes a unha
diagnose e posterior redacción do III Programa Galego de Muller e Ciencia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 3471, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen Rodríguez
Dacosta e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a diagnose que fai o
Goberno galego respecto da situación laboral da mocidade en Galicia e as
medidas de choque que vai implantar para evitar a precariedade laboral, os
niveis de desemprego e as taxas de temporalidade que padece”, (publicada no
BOPG número 34 do 22 de outubro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Emprego e Igualdade, que ten o
seguinte contido:
“A mocidade galega é un colectivo prioritario en todas as políticas de emprego da
Xunta de Galicia, por ese motivo, está a levar a cabo unha actuación transversal para
continuar garantindo o futuro laboral das mozas e mozos galegos. Neste sentido,
destacan actuacións como as despregadas pola Consellería de Emprego e Igualdade,
para protexer a actividade e o emprego de toda a poboación galega, incluída a máis
nova.
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A continuación destácanse os principais programas e actuacións desenvoltos a prol da
mellora da situación laboral da mocidade galega:
• Plan Emprega Xuventude, que impulsa a cualificación e inserción laboral da
mocidade, complementando as accións formativas con contratos de traballo en
empresas dos diferentes sectores produtivos, por medio de bonos de formación e
bonos de contratación de ata 6.000 euros os contratos indefinidos, 3.000 euros para
os dun ano de duración.
• Os obradoiros de Emprego para mozos e mozas menores de 30 anos inscritos no
sistema de Garantía Xuvenil partindo da necesaria formación básica e profesional
gratuíta que lles permita mellorar ás competencias. Acción dotada en cada
convocatoria con máis de 7 M€, e da que se benefician anualmente 300 persoas
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mozas.
• Obradoiros Integrados ou os Obradoiros Duais de Emprego, programas pioneiros
que combinan a aprendizaxe e a formación coa promoción da inserción laboral, e nos
que cada ano se invisten máis de 31,5M€, incrementando as oportunidades de máis
de 4.400 galegas e galegos, que nun gran porcentaxe non superan os 30 anos de
idade.
Por outra banda a axenda de Emprego, contempla medidas que tamén benefician as
persoas mozas do noso territorio destacando:
• Os incentivos ao autoemprego, con apoios para darse de alta como autónomos
onde a mocidade é colectivo prioritario e recibe 4.000 euros (fronte aos 2.000
establecidos como contía base).
• O Bono Renova, tamén coñecido como remuda xeracional, con apoios de 5.000
euros para a persoa que transfire o negocio e de 3.000 a 6.000 euros para a persoa
que o adquire, podendo chegar a percibir ata 14.000 euros.
• O Bono Nova Oportunidade, tamén denominado segunda oportunidade, que
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pretende facilitar o relevo xeracional dos negocios dos autónomos e subvencionar a
volta ao emprendemento das persoas traballadoras autónomas que cesaron a
actividade nos seus antigos negocios por causas económicas. Un bono dotado con
apoios de ata 12.000 euros.
Ademais desde a Consellería de Emprego e Igualdade, para dar a coñecer e promover
entre as mozas e mozos a economía social como fórmula para o fomento do
emprendemento e o emprego, pon en marcha actuacións coma as seguintes:
• O programa Aprol economía social, un incentivo para cooperativas e sociedades
laborais así como para persoas socias que decidan incorporarse, con axudas que se
incrementan nun 25% de tratarse de cooperativas xuvenís, podendo chegar a percibir
ata 16.500 euros.
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• A Rede Eusumo dispón de actividades para dar a coñecer a economía social entre
os máis novos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 3482, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado
Quintela, sobre “a relación de concellos adheridos ao Plan de seguridade nas
praias antes da covid-19, posto en marcha pola Xunta de Galicia”, (publicada no
BOPG número 34 do 22 de outubro de 2020), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2020, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento

do

Parlamento

de

Galicia,

a

contestación

formulada

pola

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, que ten
o seguinte contido:
“A relación dos Convenios asinados para o establecemento de normas e pautas
organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias
destinadas á prevención da covid-19 cos seus respectivos importes se atopan
publicados no DOG núm. 202 de 6 de outubro de 2020. A maiores, o texto dos
convenios así como as memorias xustificativas dos mesmos son públicos e están a
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súa disposición a través do Rexistro de Convenios da Xunta de Galicia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 3520, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Carlos Francisco Rivera e dona Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, sobre “as medidas de orde tributaria que vai adoptar o Goberno galego
para afrontar o gasto público ante a baixada da recadación tributaria a consecuencia da
crise económica derivada da covid-19, así como as razóns do alto índice de resolucións
favorables obtidas polos administrados fronte ás comprobacións practicadas pola Axencia
Tributaria de Galicia”, (publicada no BOPG número 34, do 22 de outubro de 2020), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento
de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Facenda e Administración Pública,
que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego, tal e como xa en diferentes ocasións considera que este non é o momento de
subir impostos nin aos cidadáns, nin ás empresas,

así tomou a decisión de consolidar as

importantísimas rebaixas de impostos que ven aprobando desde o ano 2016 e que permiten:
•

Manter a tarifa autonómica do IRPF está entre as máis baixas de España para as clases
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medias.
•

Eliminar para o 99,9% o Imposto de Sucesións entre familiares directos.

•

E ser pioneiros na Estratexia de Impostos 0 no Rural para que os galegos non paguen
impostos por poñer en valor os terreos agrarios e coa menor tributación de España para
fixar a vivenda habitual nestes contornos no rural.

•

Ademais de situar os incentivos á natalidade á cabeza de España.

Unhas rebaixas de impostos das que xa se teñen beneficiado unhas 115.000 familias ao ano.
Os Orzamentos de Galicia para o ano 2021 inclúen o maior gasto social da historia da
Comunidade que ascende a 8.540 millóns de euros, e o maior investimento produtivo que acada a
cifra récord de 2.592 millóns. Así, catro de cada cinco euros destínanse a gasto social, emprego e
reactivación económica coa finalidade de seguir combatendo a pandemia, impulsar a dinamización
da economía e atender as necesidades das familias, PEMES e autónomos.

Pá xina 1 de 2
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A principal novidade destes orzamentos é que Galicia vai dispoñer de catro novos fondos que lle
permiten contar á súa vez con novos instrumentos para acometer os retos aos que se ten que
afrontar a comunidade galega ante a pandemia do COVID 19 e que facilita a mobilización de
importantes volumes de recursos en eixes prioritarios, cuxa execución se pode acelerar ou adiar
segundo evolucionen as circunstancias, preservando sempre a asignación funcional dos recursos.
Estes novos instrumentos son o Fondo Covid, o Fondo REACT, o Fondo Consenso e o Fondo de
Garantía de Infraestruturas Sanitarias.
Respecto as comprobacións da ATRIGA, hai que sinalar que a inmensa maioría das
autoliquidacións de impostos que presentan os contribuíntes galegos son correctas, e polo tanto
son aprobadas sen cambios pola Xunta.
De feito, no 97% dos casos o contribuínte acepta a valoración presentada pola Xunta, e só no 3%
dos casos o contribuínte presenta un recurso contra esa valoración.
Ademais, non debemos esquecer que os medios de valoración que utiliza a Xunta de Galicia son
medios legais que están recollidos na lexislación estatal.
En todo caso, Galicia e o resto de Comunidades Autónomas levan anos traballando co Ministerio
de Facenda para que, a través da Dirección General de Catastro,

establezan un valor de

referencia de mercado, que se utilizará en toda España para dar a máxima seguridade xurídica a
estas valoracións, como ten afirmado o propio Ministerio de Facenda e así vai no proxecto de lei
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contra a fraude que está a tramitarse nas Cortes.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 3571, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo,

sobre

“a información e

xestión do Goberno galego en relación coa vertedura detectada o día 13 de
outubro na ría de Arousa, os medios que hai nela para combater a
contaminación mariña e a existencia nos seus concellos dos plans locais
establecidos no Plan territorial de continxencias por contaminación mariña
accidental da Comunidade Autónoma de Galicia ou, se é o caso, as actuacións
previstas ao respecto”, (publicada no BOPG número 34 do 22 de outubro de 2020),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do
Mar, que ten o seguinte contido:
“A Xunta, a través do Servizo de Gardacostas de Galicia activou o 13 de outubro o
Plan Territorial de Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) en
situación 2, é dicir, o nivel medio de emerxencia, de xeito preventivo ante a aparición
dunha mancha de fuel de 1.300x500 metros detectada nas inmediacións da ría de
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Arousa, fóra da costa, en concreto entre Ribeira e a illa da Rúa.
A Consellería do Mar comunicou a activación do plan da comunidade autónoma de
Galicia á Delegación do Goberno en Galicia, a quen lle solicitou a activación do Plan
Marítimo Nacional, que é o que corresponde ao tratarse dun episodio no mar e
mentres que a contaminación non chegue á costa.
Ese día desprazáronse á zona os buques Irmáns García Nodal e Paio Gómez Chariño
e as patrulleiras Punta Falcoeiro e Punta Roncadoira con persoal do Servizo de
Gardacostas para sumarse aos efectivos de Salvamento Marítimo do Estado que
coordinou o operativo co obxectivo de evitar que o combustible chegue á costa.
A mancha foi detectada por un avión de Salvamento Marítimo que estaba realizando
un voo de observación pola zona e, como medida preventiva, o Instituto Tecnolóxico
para o Control do Medio Mariño (Intecmar) estableceu tamén un peche cautelar no
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único polígono de bateas que estaba aberto na zona, o Ribeira B.
O 15 de outubro de 2020 a Xunta, a través do Servizo de Gardacostas de Galicia,
pasa ao nivel mínimo de emerxencia –situación 1- a activación do Plan Territorial de
Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) tras constatar a ausencia
da mancha de fuel localizada esta semana nas inmediacións da ría de Arousa, fóra da
costa, entre Ribeira e a illa da Rúa.
A Xunta tomou esta decisión atendendo á mellora da situación e en consonancia con
Salvamento Marítimo do Estado que coordinou o operativo. As embarcacións do
Servizo de Gardacostas que participaron no operativo mativéronse na zona eliminando
restos superficiais e realizando labores de dispersión mecánica e foron retirándose
progresivamente.
Neste operativo os medios da Xunta que se sumaron aos de Salvamento Marítimo do
Estado foron os buques Irmáns García Nodal e Paio Gómez Chariño e as patrulleiras
Punta Falcoeiro e Punta Roncadoira con persoal do Servizo de Gardacostas e do
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) que realizou
seguimento da mancha mediante boias durante todo o operativo. A eles sumáronse
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drons da Axencia Galega de Emerxencias para a inspección da área afectada.
O 16 de outubro de 2020 a Xunta, a través do Servizo de Gardacostas de Galicia,
pasou a fase de alerta -situación 0- a activación do Plan Territorial de Contaminación
Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) tras constatar a ausencia de restos de fuel
da mancha localizada esa semana nas inmediacións da ría de Arousa, fóra da costa,
entre Ribeira e a illa da Rúa.
A Xunta tomou esta decisión atendendo á mellora da situación e en consonancia con
Salvamento Marítimo do Estado que coordinou o operativo. As embarcacións do
Servizo de Gardacostas que participaron no dispositivo mantivéronse na zona
buscando posibles restos de fuel.
Os medios da Xunta que permaneceron na zona xunto aos de Salvamento Marítimo
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do Estado foron os buques Irmáns García Nodal e Paio Gómez Chariño e a patrulleira
Punta Falcoeiro con persoal do Servizo de Gardacostas e do Instituto Tecnolóxico para
o Control do Medio Mariño (Intecmar), que realizou seguimento da mancha mediante
boias durante todo o operativo. A eles sumáronse drons da Axencia Galega de
Emerxencias para a inspección da área afectada”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 3621, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e
dona Marina Ortega Otero, sobre “a xestión do Sergas para o desenvolvemento da
campaña de vacinación contra a gripe nos centros de saúde, así como a existencia
dun protocolo para ese fin que garanta a seguridade absoluta para a poboación de
máis idade”, (publicada no BOPG número 34 do 22 de outubro de 2020), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro
de 2020, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A campaña de vacinación da gripe organizouse en Atención Primaria, dende fai moitos
anos, incluso en situacións de alto risco biolóxico (Gripe A, gripe aviar, SARS,...) polo que
existe unha ampla experiencia nos centros de saúde na utilización dos recursos
dispoñibles da maneira mais efectiva posible segundo a situación presente en cada
campaña levada a cabo.
O Sergas ten desenvolvido os protocolos de actuación fronte ao SARS CoV-2 nos centros
de saúde, coas sucesivas modificacións necesarias para adaptarse a situación real de
cada momento da pandemia. Estes protocolos foron amplamente difundidos entre os

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROL1j1GmVxV9
Verificación:
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profesionais dos centros de saúde e están publicados na páxina web do Sergas.
A atención domiciliaria é un dos piares da atención primaria dende a súa posta en marcha.
Entre as distintas actividades que leva a cabo atopamos a vacinación da gripe tras a
selección dos pacientes susceptibles de dita asistencia sanitaria”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 3648, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado
Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Con
sellería do Mar respecto da atención da demanda da Agrupación de
Mariscadoras a Pé de Carril referida ao cesamento temporal da actividade nos
bancos marisqueiros dos Lombos do Ulla e da Praia de Compostela-A Concha
para permitir a recuperación da súa produción”, (publicada no BOPG número 34
do 22 de outubro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo
Goberno no seo da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 12 de novembro de
2020, no debate da iniciativa con número de rexistro, 3647, presentada polo mesmo
grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROQPquGLJYA9
Verificación:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-8-pesca-marisqueo2020-11-12?part=8e5a07ac-97ac-4d81-93a0-6beb2beb4b20&start=1018
Na devandita sesión, o Goberno informou sobre as preguntas plantexadas nesta
iniciativa relacionadas co marisqueo en Carril e aclarou que para poder autorizar a
adaptación do plan de xestión, a Consellería do Mar ten que recibir unha solicitude da
confraría, entidade titular do plan, con documentación que a xustifique. Ademais, a
Consellería do Mar o que podería facer, dentro das súas competencias é a posible
adaptación do plan de xestión aprobado, sempre que haxa unha causa xustificada.
Con posterioridade, a Consellería do Mar, inadmitiu o recurso de alzada que o
presidente da agrupación de marisqueo a pé de Carril presentou contra o acordo da
Xunta Xeral da Confraría de non aprobar a adaptación do plan de explotación
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solicitada polas mariscadoras para pechar durante cinco meses as súas zonas de
produción”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 3653, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Carme González
Iglesias e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno
galego referida á incidencia inmediata das medidas adoptadas na garantía da
supervivencia dos empresarios autónomos, as súas intencións respecto do
establecemento de axudas directas para estes compatibles coas do Estado e a
valoración da posibilidade de impulsar compensacións por limitación de
actividade”, (publicada no BOPG número 34 do 22 de outubro de 2020), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“Galicia conta na actualidade con preto de 208.000 traballadores autónomos e máis
de 193.500 microempresas.
Consciente desta realidade, e complementariamente a axenda relativa ao traballo
autónomo da Consellería de Emprego e Igualdade, a comezos de Lexislatura,
culminouse o Plan de rescate para a persoas autónomas, hostalaría e micropemes
afectadas pola covid-19, dotado con máis de 86 millóns de euros e froito do contacto
CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROZMFcCQ3q34
Verificación:
CVE-PREPAR: e9e95624-91a4-7a97-c185-2012332c7ad0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

fluído e permanente que mantén o departamento de Emprego e Igualdade coas
asociacións da Mesa do Emprego Autónomo e sindicatos e patronal no marco do
Diálogo Social.
O obxectivo deste Plan é apoiar aos traballadores galegos para que poidan manter o
seu emprego e facer fronte aos efectos da crise sanitaria, pero tamén impulsar a
recuperación e garantir a estabilidade dos negocios máis afectados.
As diferentes axudas son compatibles entre si, e a tramitación dos apoios previstos no
Plan de rescate para persoas traballadoras autónomas e microempresas é áxil e
sinxela para que estas chegasen canto antes aos sectores máis afectados. Por iso, o
único requisito que se establece é a presentación dunha declaración responsable por
parte do solicitante da axuda.
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Ademais, con este Plan a Xunta mellora as esixencias requiridas polo Estado no Real
Decreto Lei 30/2020 de medidas sociais en defensa do emprego para dar acceso a
máis empresarios. No caso galego, deberán acreditarse perdas de facturación do 45%
fronte ao 75% do Estado.
A día 22 de xaneiro cabe sinalar que os datos globais provisionais das axudas do Plan
son:
Beneficiarios titulares de establecementos: 12.636
Total axudas concedidas: 19.705
• Liña hostalaría pechada: 7.549
• Liña microempresas: 3.984
• Liña autónomos: 8.172
Por último, cabe subliñar que a Xunta está a perfilar con prioridade un II Plan de
rescate que apoie a solvencia das empresas nas actividades máis comprometidas pola
pandemia, tal como informou o pasado 21 de xaneiro o Consello da Xunta”.

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROZMFcCQ3q34
Verificación:
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O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

39049

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROZMFcCQ3q34
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/02/2021 10:04:41

39050

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/211397
Data
10/02/2021 12:16

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 3775, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luís Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os expedientes informativos ou
sancionadores abertos e as medidas de emerxencia adoptadas pola Xunta de
Galicia en relación co estado de contaminación no que se atopa o río Eume e a
súa bacía, a contratación dalgún plan de emerxencia para a súa vixilancia e
recuperación e, se é o caso, os datos ao respecto”, (publicada no BOPG número
37 do 29 de outubro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“A raíz do episodio de turbidez detectado no Eume, a Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, a través de Augas de Galicia realizou unha declaración de emerxencia, e
habilitou unha partida orzamentaria de 1,5 millóns de euros, que na súa meirande
parte se dedicou á modernización da potabilizadora municipal, apoiando ao Concello
de Pontedeume no desenvolvemento das súas competencias municipais.

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROHXlqcjatt9
Verificación:
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A intervención, que tivo un prazo de execución de tres semanas, xa está rematada e
en funcionamento desde o pasado mes de novembro.
Con anterioridade á execución desta intervención na potabilizadora municipal, Augas
de Galicia adoptou medidas inmediatas para conter a turbidez do río, como a
instalación de barreiras anticontaminación ou coa aplicación dun tratamento físicoquímico provisional na planta.
En todo momento actuouse con axilidade e contundencia para restablecer os
parámetros da auga. E sempre coa disposición de apoiar ao Concello de Pontedeume
coa activación das actuacións necesarias, tanto no río como na potabilizadora, tendo
en conta que o abastecemento de auga é unha competencia municipal.
Tamén se constituíu unha comisión de seguimento na que se informou de todo o
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proceso e atención que se ían realizar e na que se decidiu incoar un expediente
sancionador á empresa que explota a presa por incumprir os requirimentos efectuados
por Augas de Galicia e por non seguir as directrices de explotación do encoro, e
repercutirlle os gastos derivados da emerxencia do río e do abastecemento de
Pontedeume.
Como se ten dito, a actuación de emerxencia executada por Augas de Galicia na
potabilizadora municipal de Pontedeume de cara a garantir o abastecemento,
rematouse e púxose en funcionamento no mes de novembro”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 3823, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona
Montserrat Prado Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as
previsións do Goberno galego respecto da convocatoria dunha mesa de
negociación para salvar a conserveira Thenaisie Provoté, asentada no
Grove, e as actuacións que está a levar a cabo para posibilitar a súa
viabilidade e o mantemento dos seus postos de traballo no concello de
Mos, así como a procura na actualidade, como alternativa prioritaria,
dunha solución de capital galego”, (publicada no BOPG número 37 do 29 de
outubro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROQ0TQLz4W94
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contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foron tratados
polo Goberno no pleno do Parlamento de Galicia o 7 de outubro, e o vídeo da
sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-202010-07?part=654e8477-a83d-4cce-b9a0-c5cd885a018a&start=4398
Onde a conselleira do Mar informou que a Xunta está a traballar na busca dun
socio industrial que permita reconducir a situación da conserveira Thenaisie
Provoté, manter a produción e garantir a súa viabilidade. Desde o primeiro
momento distintos representantes do Executivo galego están en contacto co
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comité de empresa da firma, cos seus propietarios e con posibles socios
investidores co obxectivo de buscar a mellor saída posible á súa situación
económica actual”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

39055

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROQ0TQLz4W94
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2021 13:39:59

39056

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/194384
Data
08/02/2021 19:56

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 4212, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e
dona Marina Ortega Otero, sobre “ as razóns da reticencia do Goberno galego en
relación coa declaración do estado de alarma para frear a segunda onda da
pandemia da covid-19, a relevancia real que ten a súa consideración terminolóxica
para unha decisión desa importancia sanitaria e a súa posición referida á necesida
de desa declaración, así como sobre as medidas de adaptación que vai implementar
ao respecto”, (publicada no BOPG número 41 do 5 de novembro de 2020), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro
de 2020, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Estado de Alarma non pode ser a

única alternativa xurídica para facer fronte as

situacións de pandemia, sobre todo cando a súa declaración pode constituír un
desprestixio da reputación do noso país a nivel internacional. Aínda que o Estado de
Alarma puido servir nun primeiro momento para tomar as primeiras medidas, é necesaria a
regulación da resposta ante unha pandemia mediante lexislación propiamente sanitaria.
Desde Galicia remitíuselle ao Goberno central unha proposta para non ter que depender
do Estado de Alarma, pero non foi tida en conta. É necesario, polo tanto, contar cun maior
CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROYSnrvj4cx9
Verificación:
CVE-PREPAR: eb00ae47-9cf0-2c82-db66-1e6b44aaafe7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

desenvolvemento normativo respecto das medidas que se poden adoptar no momento no
que se produce unha crise sanitaria. Para iso é necesaria unha modificación da lei de
saúde 8/2008, do 10 de xullo, na que se dote ás autoridades sanitarias de todos os
mecanismos necesarios para afrontar unha situación sanitaria como a actual”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 4242, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Paulo Ríos Santomé
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración que fai o Goberno
galego da situación laboral da mocidade, os plans específicos que se están a ela
borar ou desenvolver para paliar a súa precariedade laboral, así como respecto
da súa opinión referida á temporalidade xeneralizada nos seus contratos de
traballo e ao cumprimento dos obxectivos do actual plan de emprego para as
persoas mozas”, (publicada no BOPG número 41 do 5 de novembro de 2020), teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“A mocidade galega é un colectivo prioritario en todas as políticas de emprego da
Xunta de Galicia, por ese motivo, está a levar a cabo unha actuación transversal para
continuar garantindo o futuro laboral das mozas e mozos galegos. Neste sentido,
destacan actuacións como as despregadas pola Consellería de Emprego e Igualdade,
para protexer a actividade e o emprego de toda a poboación galega, incluída a máis
CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROymRhhW7Qc9
Verificación:
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nova.
A continuación destácanse os principais programas e actuacións desenvoltos a prol da
mellora da situación laboral da mocidade galega:
• Plan Emprega Xuventude, que impulsa a cualificación e inserción laboral da
mocidade, complementando as accións formativas con contratos de traballo en
empresas dos diferentes sectores produtivos, por medio de bonos de formación e
bonos de contratación de ata 6.000 euros os contratos indefinidos, 3.000 euros para
os dun ano de duración.
• Os obradoiros de Emprego para mozos e mozas menores de 30 anos inscritos no
sistema de Garantía Xuvenil partindo da necesaria formación básica e profesional
gratuíta que lles permita mellorar ás competencias. Acción dotada en cada
convocatoria con máis de 7 M€, e da que se benefician anualmente 300 persoas
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mozas.
• Obradoiros Integrados ou os Obradoiros Duais de Emprego, programas pioneiros
que combinan a aprendizaxe e a formación coa promoción da inserción laboral, e nos
que cada ano se invisten máis de 31,5M€, incrementando as oportunidades de máis
de 4.400 galegas e galegos, que nun gran porcentaxe non superan os 30 anos de
idade.
Por outra banda a axenda de Emprego, contempla medidas que tamén benefician as
persoas mozas do noso territorio destacando:
• Os incentivos ao autoemprego, con apoios para darse de alta como autónomos
onde a mocidade é colectivo prioritario e recibe 4.000 euros (fronte aos 2.000
establecidos como contía base).
• O Bono Renova, tamén coñecido como remuda xeracional, con apoios de 5.000
euros para a persoa que transfire o negocio e de 3.000 a 6.000 euros para a persoa
que o adquire, podendo chegar a percibir ata 14.000 euros.
• O Bono Nova Oportunidade, tamén denominado segunda oportunidade, que
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pretende facilitar o relevo xeracional dos negocios dos autónomos e subvencionar a
volta ao emprendemento das persoas traballadoras autónomas que cesaron a
actividade nos seus antigos negocios por causas económicas. Un bono dotado con
apoios de ata 12.000 euros.
Ademais desde a Consellería de Emprego e Igualdade, para dar a coñecer e promover
entre as mozas e mozos a economía social como fórmula para o fomento do
emprendemento e o emprego, pon en marcha actuacións coma as seguintes:
• O programa Aprol economía social, un incentivo para cooperativas e sociedades
laborais así como para persoas socias que decidan incorporarse, con axudas que se
incrementan nun 25% de tratarse de cooperativas xuvenís, podendo chegar a percibir
ata 16.500 euros.
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• A Rede Eusumo dispón de actividades para dar a coñecer a economía social entre
os máis novos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 4327, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luís Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a xestión do Goberno galego en
relación coa situación ambiental do río Eume”, (publicada no BOPG número 41 do
5 de novembro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, autorizou
as obras de modernización dos desaugadoiros de fondo da presa do Eume despois de
terse cumprida a longa e complexa tramitación do procedemento administrativo e
ambiental e cumprindo, como non pode ser doutro xeito, con todas as garantías
normativas. A finalidade das obras é garantir a funcionalidade e operatividade destes
desaugadoiros para poder desenvolver axeitadamente as súas funcións, tanto de
control de nivel do encoro como de mantemento do caudal ecolóxico.
Finalizadas as obras e as probas conseguintes, a empresa concesionaria comunicou a
CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROJAaC9ag767
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Augas de Galicia que, a partir do 4 de novembro do ano 2019, comezaba a restituír o
caudal ecolóxico establecido para a presa do Eume.
No ano 2019, no marco da resolución de autorización dos traballos relativos á segunda
fase do proxecto de modernización dos desaugadoiros de fondo da presa do Eume,
realizáronse análises de sedimentos do encoro, xa que esta resolución estableceu a
obriga para o promotor de realizar unha extracción de sedimento con carácter previo á
realización de probas con caudais.
A extracción realizouse durante a semana do 11 ao 14 de xuño de 2019. Consistiu na
toma de mostras de sedimento en varios puntos, o máis preto posible do paramento
da presa, para obter unha mostra representativa dos sedimentos que se ían extraer,
que foron tomadas e analizadas por dous laboratorios independentes debidamente
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acreditados. O resultado desas análises foi que en ningún caso os parámetros
avaliados superaban os valores límite de admisión para vertedoiros de residuos non
perigosos.
Cómpre resaltar ademais que a raíz do episodio de turbidez detectado no Eume,
estableceuse un de carácter extraordinario en diversos puntos do encoro e do río, nos
que se realizaron diariamente controis de parámetros in situ, analizando, entre outros,
temperatura, pH, osíxeno disolto e turbidez. Semanalmente realizáronse controis de
substancias metálicas disoltas. Ademais, nos puntos de saída de presa, restitución da
central hidroeléctrica e zona de captación, realizáronse semanalmente de forma
adicional unha catalogación dos sólidos por difracción de raios X para determinar o
tipo de compostos presentes nos sólidos. Tamén se realizou unha análise puntual de
sedimento nun punto de control situado na cola do encoro do Eume.
A consecuencia deste episodio de turbidez no Eume, Augas de Galicia abriu un
expediente sancionador á empresa xestora do encoro

por desatender os

requirimentos efectuados en relación á xestión da presa, a quen se lle repercutirá o
custo dos danos ocasionados á calidade da auga do río e ao abastecemento de
Pontedeume”.
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O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 4360,
formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de
don Julio Torrado Quintela e dona Marina Ortega Otero, sobre “a existencia de
problemas na campaña de vacinación contra a gripe do ano 2020 pola
insuficiencia das doses para atender a demanda e as necesidades da
poboación, o número delas adquirido pola Xunta de Galicia e a realización
dalgunha contratación extraordinaria para ese fin”, (publicada no BOPG
número 41 do 5 de novembro de 2020), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2020,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
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Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A Consellería de Sanidade vacinou fronte á gripe nesta campaña a un total de
843.469 persoas.
Na campaña de vacinación antigripal 2020 subministráronse 959.249 doses da
vacina da gripe aos puntos de vacinación, das que se administraron 843.469; e
xa se superou o obxectivo marcado de vacinación do persoal sanitario,
especialmente no persoal médico co 77,69% vacinado, e en persoal de
enfermería o 72,17%. As coberturas acadadas entre os profesionais sanitarios
do SERGAS superaron amplamente as acadas na campaña do ano anterior
( 56,21% entre o persoal médico e 46,64% entre o persoal de enfermería).
Ademais, nesta campaña conseguiuse o 71,66% de cobertura en persoas de
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65 ou máis anos, superando amplamente o 60,42% conseguido na campaña
anterior e quedando preto de acadar o obxectivo marcado este ano fixado no
75% para este grupo de idade e en embarazadas, cunha cobertura do 68,25%,
tamén se superou o obxectivo marcado do 60% así como o da campaña
anterior (65,04%). No total da campaña vacináronse un total de 237.937
persoas máis que en 2019”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 4374, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado
Quintela e dona Marina Ortega Otero, sobre “o nivel de contaxios por covid-19 que
rexistra a residencia de persoas maiores de Ribadumia, as medidas de control e
protección levadas a cabo pola empresa propietaria baixo a supervisión do
Sergas e a opinión do Goberno galego respecto da adaptación das súas
condicións laborais e dos seus recursos materiais ás necesidades asistencia”,
(publicada no BOPG número 41 do 5 de novembro de 2020), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2020, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Consellería de Sanidade e a Consellería de Política Social acordaron un protocolo
para o manexo da crise sanitaria provocada polo virus SARS-COVID-2 (COVID19) nas
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residencias de maiores e noutros centros sociosanitarios.
Este protocolo dispón que en función da situación epidémica e asistencial de cada
centro residencial ou territorio concreto e sempre atendendo a principios de
necesidade e de proporcionalidade, poderanse intervir os centros residenciais de
titularidade privada de acordo co disposto na Orde SND/275/2020, do 23 de marzo, e
adoptar as medidas previstas na Orde.
Esta intervención conleva, entre os seus efectos e facultades, a posibilidade de
designar a un empregado público para dirixir e coordinar a actividade asistencial
destes centros. Para estes efectos, devandito empregado público disporá dos recursos
materiais e humanos dispoñibles no centro residencial intervido, así como dos
recursos vinculados coa actividade asistencial que se presta de forma habitual aos
residentes no mesmo, tanto no propio centro residencial como no sistema de saúde
correspondente.
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Deste xeito, a Xunta de Galicia interveu o pasado 28 de outubro de 2020 a residencia
Domusvi Ribadumia. Unha vez avaliada a situación da residencia, as Consellerías de
Sanidade e Política Social acordaron tomar esa medida co obxectivo de garantir a
calidade asistencial e a correcta protección da saúde tanto das persoas usuarias como
das traballadoras e traballadores do centro.
Un equipo de profesionais sanitarios do Servizo Galego de Saúde desprazouse ao
centro e ocupouse de facer un seguimento médico permanente sobre a situación dos
residentes, así como de vixiar a correcta aplicación das medidas de prevención,
seguridade e hixiene fronte á covid-19 aprobadas pola Xunta de Galicia.
Os profesionais do Sergas tamén velaron pola continuidade dunha atención sanitaria
axeitada na residencia.
Actualmente a residencia DomusVi Ribadumia conta cun traballador contaxiado e
ningún usuario positivo.
En relación aos recursos humanos, a Xunta de Galicia reforzou o persoal das
residencias públicas e privadas e cubriu máis de 5.200 substitucións nos centros
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públicos desde o inicio da pandemia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

39070

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTRO0T9QMWH576
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/02/2021 15:00:21

39071

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/193565
Data
08/02/2021 15:00

En relación coa pregunta escrita número: 4512, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina Ortega Otero e outro/as
deputados/as do mesmo grupo,

sobre “as razóns da Xunta de Galicia para

bloquear a posibilidade de validar como práctica profesional a participación no
cribado masivo contra a covid-19 que está a levar a cabo o colectivo de
estudantes de enfermaría, as súas razóns para non lles facilitar información e
medios ás universidades que colaboran con esta iniciativa e os datos que posúe
para validar a hipótese que sinala os estudantes universitarios como foco de
contaxios”, (publicada no BOPG número 46 do 13 de novembro de 2020), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Sanidade que ten o seguinte contido:
“Dentro das medidas de seguimento e control da COVID-19 é moi importante a
detección dos casos asintomáticos, o seu illamento precoz e o estudo dos contactos
estreitos para evitar novos contaxios.
Nesta liña de actuación, en Galicia implantáronse dende o inicio da pandemia
estratexias para a búsqueda activa de casos no seno dun gromo ou ben o cribado de
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determinados grupos de poboación que pola súa profesión ou idade poden ser
obxectivo deste tipo de estudo.
Para a realización dun cribado do alumnado universitario, a Consellería de Sanidade
consensuou unha colaboración coas universidades galegas e elaborouse un protocolo
para a realización da proba.
Dita colaboración establecía que a Consellería de Sanidade subministraría os test e
todo o material necesario para a realización da proba e as universidades xestionaban
a loxística e a organización do cribado.
En base á información que nos facilitaron as distintas universidades, os e as
estudantes participaron sempre de xeito voluntario, baixo a supervisión de profesores
e graduados de enfermería das diferentes facultades e persoal dos servizos de
vixilancia da saúde das universidades.
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En relación co recoñecemento dos cribados realizados polo alumnado de enfermaría
de Santiago como prácticas profesionais ao tratarse de alumnado que aínda non ten a
titulación, non é posible recoñecer esta actividade como actividade profesional.
En todo momento por parte da Consellería de Sanidade se lles trasladou ás
Universidades os resultados dos cribados realizados entre o seu alumnado”.

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

39073

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGKuY2QJEuc4
REXISTROQRt5zYsqs9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/02/2021 15:00:07

39074

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/193564
Data
08/02/2021 14:59

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 4522, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado
Quintela e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración que fai a
Xunta de Galicia da inexistencia dun convenio laboral para o persoal das
fundacións de investigación sanitaria e as súas consecuencias, as razóns da
demora na súa consecución e as súas previsións respecto da recuperación da
baixada que rexistra a partida orzamentaria de investigación sanitaria nos
últimos anos, así como sobre a inclusión destas fundacións nos orzamentos
como entes autonómicos a partir do ano 2021”, (publicada no BOPG número 46 do
13 de novembro de 2020), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións setembro-decembro de 2020, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte
contido:
“En Galicia, no ano 2010 existían 7 Fundacións de investigación sanitaria nas que
ningunha delas tiña formalizado un convenio colectivo cos seus traballadores.
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O primeiro en que se traballou foi en refundir e unificar esa dispersión para agrupala
nas 3 Fundacións de investigación que existen neste momento para fortalecer
estruturas e aproveitar sinerxias coas Universidades e cos Institutos de Investigación.
Neste momento, por primeira vez desde que existen estas fundacións de
investigación, está a negociarse polas mesmas convenios colectivos específicos para
cada unha delas. En calquera caso parece un erro asociar o que unha entidade non
teña un convenio colectivo propio con condicións dignas de traballo. Hai moitas
entidades e empresas que non teñen o seu propio convenio colectivo e non por iso as
súas condicións de traballo son inadecuadas, ao contrario.
Como diciamos, estívose traballando e seguirase traballando co obxectivo de
conseguir a formalización de convenios colectivos nestas entidades. De feito ata o
momento fóronse elaborando distintos aspectos importantes en calquera norma deste
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tipo, como se refire aos dereitos e deberes dos traballadores, o réxime de xornada
laboral, horario e vacacións, réxime de permisos, excedencias, de dereitos de
representación etc.”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 4528, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado
Quintela e dona Marina Ortega Otero, sobre “o coñecemento pola Xunta de Galicia
dos problemas que está a xerar a inexistencia de atención presencial nos
centros de saúde e o prazo previsto para o inicio da súa recuperación”,
(publicada no BOPG número 46 do 13 de novembro de 2020), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2020, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A atención non presencial fixouse durante a pandemia para unha maior protección
dos pacientes, especialmente dos crónicos, e tamén dos profesionais. Adaptouse o
sistema á pandemia: introducíronse circuítos diferenciados (circuíto limpo, específico
para respiratorio, posibles covid…).
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Os centros de saúde permanecen abertos e son lugares seguros grazas a que se
adoptan ás medidas necesarias para garantir a seguridade dos nosos pacientes e
profesionais. Os circuítos de actuación están en continua revisión segundo evolución
epidemiolóxica da pandemia na comunidade e os posibles contactos de casos
positivos cos profesionais.
Potenciouse a atención telefónica incrementándose o 272%, a dos médicos de familia
o 279% e implantouse o seguimento dos pacientes con COVID a través do sistema
TELEA, ata entón só preparado para crónicos. Tamén se introduciron máis crónicos
neste sistema chegando así a atender a máis do dobre: un total de mais de 5000
pacientes.
Pero pouco a pouco foise tendendo a un equilibrio: o total de consultas non
presenciais durante o 2020 foi dun 41,48% en atención primaria das que o 61,33% dos
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médicos de familia mentres que as consultas presenciais supuxeron un 58,12% en
atención primaria, das que o 38,67% as dos médicos de familia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 4579, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo pola
Xunta de Galicia desde o mes de xuño de 2020 para resolver definitivamente a
problemática que vén xerando entre os bateeiros e percebeiros a extracción da
mexilla”, (publicada no BOPG número 46 do 13 de novembro de 2020), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o
seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo
Goberno no seo da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 15 de decembro de
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2020, no debate da iniciativa con número de rexistro, 4578, presentada polo mesmo
grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2020-12-15?
part=13a6277a-f5a3-49e9-b306-c2fb004e21fa&start=3074
Na devandita sesión, o Goberno informou sobre as preguntas plantexadas nesta
iniciativa, onde se detallou as xestións realizadas pola Consellería do Mar para
mellorar a regulación sobre a extracción de mexilla en bancos naturais. Informouse de
que hai creado un grupo de traballo con representantes das asociacións de bateeiros e
das confrarías de pescadores para analizar toda a normativa e as distintas propostas
de cara a fixar unha normativa a longo prazo, non só para a presente campaña. O
labor dese grupo de traballo xa permitiu emitir por primeira vez unha resolución que
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regula o horario de extracción da mexilla e segue a traballarse noutras cuestións
vencelladas coa extracción, como as zonas, co obxectivo de elaborar unha normativa
que perdure no tempo”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 4652, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración
que fai o Goberno galego dos resultados da estratexia Autónomo 2020, o seu n
ivel

de

execución

orzamentaria

e

os

datos

referidos

ás

actuacións

implementadas, así como as que se van levar a cabo para xestionar o rescate a
autónomos e microempresas, anunciado dentro do Plan de reactivación
económica”, (publicada no BOPG número 46 do 13 de novembro de 2020), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“A Estratexia do Autónomo 2020 activouse no 2017, cun investimento anual de 40 M€,
e co obxectivo de apoiar de media a máis de 10.000 persoas traballadoras cada ano, a
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través de 20 actuacións. Cabe sinalar que a metade das medidas eran novas na
Comunidade e puxéronse en marcha ao longo do ano 2017 e o resto fóronse
desenvolvendo ao longo deste tempo, atendendo ao 100% das medidas propostas.
O seguimento, control e mellora desta folla de ruta realízase a través da Mesa do
Emprego Autónomo de Galicia, na cal están presentes todos os axentes involucrados
e con representatividade, e cuxa derradeira xuntanza tivo lugar o día 20 de xaneiro de
2021.
Por outra banda e como consecuencia directa da irrupción da covid-19, en 2020 a
Consellería de Emprego e Igualdade, realizou un maior esforzo a prol do traballo
autónomo. Así, puxo en marcha o Plan de rescate para a persoas autónomas,
hostalaría e micropemes afectadas pola covid-19, dotado con máis de 86 millóns de
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euros, para manter a actividade económica de máis de 30.000 autónomos e máis de
10.000 microempresas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 4824, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da Xunta de
Galicia para dar por rematada a excepcionalidade que motivou a ampliación do
servizo de axuda no fogar con carácter extraordinario e as medidas previstas
para garantir estes coidados ás persoas que os precisan”, (publicada no BOPG
número 46 do 13 de novembro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte
contido:
“Dada a importancia do Servizo de Axuda no Fogar como servizo esencial e primordial
dende a declaración da situación de emerxencia sanitaria e estado de alarma , dende
a Xunta de Galicia se puxo en marcha un Servizo Temporal e Extraordinario de Axuda
no Fogar para a atención temporal e urxente de todas as persoas que o precisaron
como consecuencia das necesidades ocasionadas pola pandemia. Para estes efectos,
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se asignaron 500.000 novas horas de atención a domicilio a través dun sistema
extraordinario no que, dadas as circunstancias excepcionais, non se esixiu o
copagamento por parte das persoas usuarias.
Segundo a información rexistrada en SIGAD, a través deste servizo se proporcionou
atención a 3.616 persoas ao longo do período comprendido entre o 14 de marzo e 30
de novembro de 2020. Con todo, tal e como se informou, esta medida está na
actualidade completamente executada, polo que as axudas para a atención á
dependencia deben canalizarse de xeito ordinario a través do procedemento de
Isto non quere dicir que se deixe de prestar atención a domicilio ou que se reduzan as
contías, senón que as persoas dependentes seguirán tendo ao seu dispor o SAF
Dependencia, con oito millóns de horas en toda Galicia. E as persoas que, sen ser
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dependentes, necesitan unha atención urxente, teñen á súa disposición o SAF de libre
concorrencia.
Os concellos de Galicia dispoñen na actualidade 2 millóns de horas asignadas
dispoñibles sen utilizar. Por iso, consideramos fundamental que se fagan todos os
esforzos para a utilización da totalidade das horas de servizo ordinarias asignadas
para que se poida proporcionar as atencións que precisan todas aquelas persoas en
situación de dependencia recoñecida que esperan polo recurso.
Ademais, o Consello da Xunta de Galicia foi informado o pasado 26 de novembro de
2020 do Plan de reforzo do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para o ano 2021 a
través do que se incrementaron dende o 22 de decembro de 2020 as horas asignadas
para o financiamento do servizo para persoas en situación de dependencia recoñecida
en mais dun millón de horas anuais, cun investimento por parte da Consellería de
Política Social de 10 millóns de euros adicionais, que se distribuíron segundo as
necesidades detectadas e permitirá proporcionar o servizo a todas as persoas que se
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atopan á espera da asignación efectiva do recurso”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 5432, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen Rodríguez Dacosta
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos referidos á tramitación das
solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 26 de xuño de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras do programa denominado Cheque autónomo
seguimos adiante, e o prazo previsto para o pagamento destas axudas”, (publicada
no BOPG número 52 do 25 de novembro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Emprego e Igualdade, que ten o seguinte
contido:
“O Programa Cheque autónomo seguimos adiante – 2020, tiña por obxecto convocar a
concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras autónomas ou por conta
propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados na actual situación económica
motivada pola pandemia da covid-19; a fin de axudar a gastos loxísticos e de transporte de
envíos da empresa comercializadora de produtos finais ao domicilio das persoas
consumidoras finais.
Esta liña de axuda froito do traballo da Xunta de Galicia en coordinación cos interlocutores
do Diálogo Social e coa “Mesa do Emprego Autónomo” non tivo a aceptación esperada,
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polo que o montante económico restante tras a súa resolución foi directamente redirixido
ao 1º Plan de Rescate para persoas traballadoras autónomas, microempresas e
hostalaría.
Con todo recibiu 171 solicitudes; e xa está fiscalizado un 95,81%.”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 5530, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado
Quintela e dona Marina Ortega Otero, sobre “a información da Xunta de Galicia re
ferida á diminución dos diagnósticos de cancro en Galicia durante o ano 2020 en
relación cos recentes anos anteriores e os datos ao respecto”, (publicada no
BOPG número 52 do 25 de novembro de 2020), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2020, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“En relación ás preguntas efectuadas polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia con n.º de rexistro 57630 para a resposta por escrito, sobre “a atención á
pandemia tería afectado á capacidade diagnóstica oncolóxica, tanto pola redución de
traballo hospitalario en oncoloxía por ter que reorientar medios, como pola redución de
campañas e accións de diagnose precoz (programas de cribado, consultas
preventivas, etc). Esta situación podería estar incubando un problema de retardo en
diagnoses, que causaría maiores dificultades para tratamentos posteriores”, emitimos
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as seguintes respostas:
PREGUNTA 1: Ten a Xunta de Galicia constancia da redución de diagnósticos de
cancro en Galicia durante o ano 2020 con respecto aos recentes anos pasados??
PREGUNTA 2: Que volume de diagnósticos oncolóxicos se teñen dado no que vai de
2020 en Galicia nos diferentes tipos de cancro? E cales foron os datos nos anos 2019
e 2018 nos mesmos parámetros?
RESPOSTA:
Neste ano 2020 os problemas relacionados coa infección respiratoria emerxente
causada polo SARS-CoV-2, levaron á Organización Mundial da Saúde (OMS) a
declarar a pandemia mundial o día 11 de marzo.
En España, o aumento progresivo e a gran velocidade da enfermidade durante o mes
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de marzo, deu orixe a unha crise sanitaria sen precedentes que requiriu a adopción de
medidas excepcionais co obxectivo de protexer a saúde e a seguridade da cidadanía,
conter o progreso da enfermidade e mitigar o impacto sanitario. Para iso, o 14 de
marzo publicouse o Real Decreto 463/2020, polo que se declara o estado de alarma
para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.
No que respecta a a Comunidade Autónoma de Galicia, por acordo do Consello da
Xunta do 13 de marzo declarouse a situación de emerxencia sanitaria no territorio da
comunidade autónoma, activándose o Plan territorial de emerxencias de Galicia que
establecía no ámbito da Atención Primaria e Hospitalaria, medidas transitorias dirixidas
a protexer aos profesionais sanitarios e reforzar a seguridade dos pacientes fráxiles ou
máis vulnerables.
Para dar resposta á extraordinaria situación asistencial xerada, foi necesario levar a
cabo un proceso continuo de adaptación e reorganización do sistema sanitario no que
respecta a súa actividade e recursos materiais e humanos.
En base a isto o Servizo Galego de Saúde emitiu a instrución 6/2020 sobre a
reordenación asistencial motivada pola situación actual do coronavirus en Galicia, que
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establece que nos centros de atención primaria ou hospitalaria, así como nas
entidades dependentes e nos centros concertados ou con autorización de uso do
Servizo Galego de Saúde, poderá ser suspendida ou aprazada a actividade cirúrxica
programada, salvo as patoloxías recollidas no Decreto 105/2017 polo que se regula o
sistema de garantías de tempos máximos de espera, que son fundamentalmente
patoloxías oncolóxicas. O mesmo nas consultas non urxentes que poderán ser
substituídas por modalidades de atención non presencial.
O Servicio Gallego de Saúde tentou manter o máximo grado de atención ás persoas
con cancro que a situación epidemiolóxica permitía en cada momento, como non
podía ser doutra maneira.
Nese sentido podemos dicir que co esforzo engadido realizado polos profesionais,
conseguiuse manter en gran medida a actividade das consultas externas por sospeita
de patoloxía oncolóxica (vías rápidas de cancro), así como a cirúrxica relacionada
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coas patoloxías recollidas no Decreto de Garantía de Tempos Máximos (oncolóxicas
maioritariamente), o que posibilitou que esa atención prestásese, na maioría dos
casos, segundo o establecido tal e como a continuación se describe.
No relativo ás primeiras consultas externas por sospeita de patoloxía oncolóxica (vías
rápidas de cancro de cabeza e colo, colon, mama, próstata, pulmón, vexiga e
melanoma) no período de xaneiro a outubro de 2020 houbo un descenso do -9,54% na
actividade realizada (saídas de rexistro) en relación ao ano 2019. Se o comparamos
co 2018 hai unha diminución do -3,94%. Os tempos medios de espera destes
pacientes mantivéronse nos estándares establecidos e moi similares aos dos anos
anteriores, cunha espera media a 31 de outubro de 2020 de 6,8 días para o conxunto
de vías rápidas oncolóxicas. As vías rápidas nas que máis repercutiu a pandemia foron
as de próstata, vexiga e colon e por contra entre as que menos encóntrase a de
cabeza e colo e mama. Evidentemente, o impacto maior foi nos meses nos que estivo
en vigor o estado de alarma.
No relativo a actividade cirúrxica, no período de xaneiro a outubro de 2020 a
actividade realizada en prioridade 1 (establecida polo/a facultativo/a responsable)
diminuíu un -8,69% en relación ao ano 2019 e dun -4,23% en relación a actividade
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desenvolvida no ano 2018.
Á vista das medidas tomadas, queda reflectido que para o Consellería de Sanidade o
cancro é unha prioridade asistencial e debemos responder o desafío que representa
antes, durante e despois desta pandemia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 5577, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración que fai a Xunta de
Galicia da situación do servizo de axuda no fogar e das condicións laborais das
súas traballadoras, así como as medidas que vai adoptar para a súa mellora e
adaptación á realidade actual”, (publicada no BOPG número 52 do 25 de novembro de
2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de

Política Social, que ten o seguinte contido:
“O módulo actualmente vixente para o financiamento do Servizo de Axuda no Fogar para
persoas en situación de dependencia recoñecida é o establecido a través da Orde do 31
de maio de 2016 pola que se modifica o módulo de financiamento do Servizo de Axuda no
Fogar a persoas en situación de dependencia. Segundo se establece, a achega da Xunta
será igual á diferenza entre o custo do servizo, declarado pola corporación local na
xustificación e avaliación do proxecto anual de servizos sociais máis recente dispoñible,
menos o importe da participación da persoa usuaria no custo do servizo, por hora efectiva
de atención xustificada a persoas con Programa Individual de Atención de Servizo de
Axuda no Fogar. En todo caso, a achega por parte da Xunta de Galicia será dun máximo
de 9,7 euros por hora efectiva de atención xustificada a persoas con Programa individual
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de atención de servizo de axuda no fogar.
Segundo información actualizada da nómina do SAF-Dependencia correspondente ao
cuarto trimestre do ano 2020 obtida tendo como referencia o custe/hora efectivo do servizo
declarado e xustificado no proxecto anual de servizos sociais do último exercicio pechado,
a achega da Xunta de Galicia ao financiamento conxunto do servizo representa o 67,59%
do custe real xustificado, a achega dos usuarios do mesmo a través do copago ascende
ao 15,42%. En conxunto, o financiamento por parte da Xunta de Galicia e dos usuarios
representa o 83,02% do custo real total, e a achega realizada por parte dos concellos de
Galicia é do 16,98% de media.
Dada a importancia do Servizo de Axuda no Fogar como servizo esencial e primordial
dende a declaración da situación de emerxencia sanitaria e estado de alarma, dende a
Xunta de Galicia se puxo en marcha un Servizo Temporal e Extraordinario de Axuda no
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Fogar para a atención temporal e urxente de todas as persoas que o precisaron como
consecuencia das necesidades ocasionadas pola pandemia. Para estes efectos, se
asignaron 500.000 novas horas de atención a domicilio a través dun sistema extraordinario
no que, dadas as circunstancias excepcionais, non se esixiu o copagamento por parte das
persoas usuarias.
Con todo, tal e como se informou, esta medida está na actualidade completamente
executada, polo que as axudas para a atención á dependencia deben canalizarse de xeito
ordinario a través do procedemento de recoñecemento e asignación dun recurso do SAAD.
O Consello da Xunta de Galicia foi informado o pasado 26 de novembro de 2020 do Plan
de reforzo do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para o ano 2021 a través do que se
incrementaron as horas asignadas para o financiamento do servizo para persoas en
situación de dependencia recoñecida en mais dun millón de horas anuais a partir do 22 de
decembro de 2020, cun investimento por parte da Consellería de Política Social de 10
millóns de euros adicionais, que permitirá proporcionar o servizo a todas as persoas que
se atopan á espera da asignación efectiva do recurso. Segundo a información rexistrada
en SIGAD, existen na actualidade uns 2 millóns de horas asignadas dispoñibles sen
utilizar, e, nun contexto de recursos públicos limitados, e mais se cabe no contexto actual,
é extremadamente importante que se fagan todos os esforzos necesarios para garantir a
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súa utilización. Por iso, animamos a que se centren os esforzos na utilización da totalidade
das horas de servizo ordinarias asignadas para que se poida proporcionar as atencións
que precisan todas aquelas persoas en situación de dependencia recoñecida que esperan
polo recurso”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número 5649, formulada polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Carlos Francisco Rivera e dona Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, sobre “a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade de abordar un debate rigoroso
cara a implantación dun sistema tributario máis progresivo, equitativo e xusto, diante da baixada da
recadación xerada pola covid-19”, (publicada no BOPG número 52, do 25 de novembro de 2020), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Facenda e Administración Pública, que ten o
seguinte contido:
“O Goberno galego considera que este non é o momento de subir impostos nin aos cidadáns, nin ás
empresas.
É máis, tomamos a decisión de consolidar as importantísimas rebaixas de impostos que temos aprobadas
desde o ano 2016 e que permiten:
•

Manter a tarifa autonómica do IRPF está entre as máis baixas de España para as clases medias.

•

Eliminar para o 99,9% o Imposto de Sucesións entre familiares directos.

•

E ser pioneiros na Estratexia de Impostos 0 no Rural para que os galegos non paguen impostos por
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poñer en valor os terreos agrarios e coa menor tributación de España para fixar a vivenda habitual
nestes contornos no rural.
•

Ademais de situar os incentivos á natalidade á cabeza de España.

Unhas rebaixas de impostos das que xa se teñen beneficiado unhas 115.000 familias ao ano.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo
co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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