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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 12 de abril 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

- 14065 - 2365 (11/PRE-000245)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do baixo nivel de execución orzamentaria que rexistran
os créditos inicialmente consignados nos orzamentos da Xunta de Galicia para os anos 2016-2019,
a súa opinión referida ao cumprimento da misión do Igape de apoiar todas as actividades que contribúan a mellorar o sistema produtivo e os recursos que se van destinar, a través del, a paliar os
efectos da crise económica derivada da covid-19, así como os seus obxectivos para a XI lexislatura
- 14064 - 2779 (11/PRE-000304)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a relación das actuacións do Plan hidrolóxico Galicia-Costa 2015-2021 que están pendentes
de executar, as previsións do Goberno galego referidas á elaboración e aprobación dos plans autonómicos de saneamento e de abastecemento, así como sobre o encargo dunha auditoría respecto
da situación, funcionamento e deﬁciencias das EDAR que xestiona a través de Augas de Galicia
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- 14063 - 3871 (11/PRE-000460)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre os plans do Goberno galego para a ampliación nos vindeiros anos dos espazos protexidos
pola Rede Natura 2000 mariña en Galicia
- 14060 - 4187 (11/PRE-000500)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre a situación do tratamento e da depuración das augas residuais nos concellos que realizan
verteduras á bacía do Tambre e as medidas previstas polo Goberno galego para solucionar as carencias existentes, así como para eliminar os puntos de vertedura identiﬁcados na actualidade nesa
bacía e na ría de Muros e Noia
- 14055 - 4787 (11/PRE-000578)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para paliar o impacto económico que
está a ter a crise xerada pola covid-19 para o pequeno e mediano comercio
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- 14053 - 5226 (11/PRE-000631)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co tramo do emisario do concello de Muros desprendido na punta da Vouga, a situación do saneamento dese concello e as súas repercusións nos
bancos marisqueiros da zona, así como co Plan de control de verteduras implantado no ano 2009
- 14050 - 5263 (11/PRE-000635)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a información, a valoración e a xestión do Goberno galego respecto da situación do estaleiro
Barreras, de Vigo. (Procedemento de urxencia)
- 14046 - 6434 (11/PRE-000752)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o mantemento na actualidade polo Goberno galego de xuntanzas sectoriais para conﬁgurar
o Proxecto Hub, da Axencia Galega das Industrias Culturais, os sectores implicados nese proceso
de diálogo e a súa concreción, así como o calendario previsto para a aplicación do proxecto
- 14068 - 1101 (11/PRE-000840)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da resposta que lles está a dar ás necesidades do sector do pequeno e mediano comercio
- 14066 - 2364 (11/PRE-000981)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do baixo nivel de execución orzamentaria que rexistran, a través do Igape, os créditos inicialmente consignados nos orzamentos da Xunta de Galicia
para os anos 2016-2019
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- 14061 - 4186 (11/PRE-001265)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para mellorar a calidade das augas da ría de
Muros e Noia e dos concellos que forman parte da bacía do Tambre
- 14058 - 4346 (11/PRE-001288)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego das axudas do Instituto Enerxético de Galicia para impulsar o aforro e a eﬁciencia enerxética, así como as enerxías renovables nas empresas, nos particulares e na Administración
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- 14057 - 4785 (11/PRE-001344)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dunha partida orzamentaria suﬁciente
para garantir axudas directas ao sector do pequeno e mediano comercio
- 14052 - 5228 (11/PRE-001390)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego respecto da calidade das augas da ría de
Muros, segundo o Plan de control de verteduras da Xunta de Galicia e dos proxectos remitidos
pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á Dirección Xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea
- 14049 - 5265 (11/PRE-001394)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a viabilidade inmediata do estaleiro Barreras, de Vigo, a supervivencia da súa industria auxiliar e a continuidade da actividade da
construción naval. (Procedemento de urxencia)
- 14062 - 4185 (11/PRE-001681)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre a situación do tratamento e depuración das augas residuais nos concellos que realizan verteduras á bacía do Tambre e as medidas previstas polo Goberno galego para solucionar as carencias
existentes, así como para eliminar os puntos de vertedura identiﬁcados na actualidade nesa bacía
e na ría de Muros e Noia
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- 14054 - 5225 (11/PRE-001699)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co tramo do emisario do concello de Muros desprendido na punta da Vouga, a situación do saneamento dese concello e as súas repercusións nos
bancos marisqueiros da zona, así como co Plan de control de verteduras implantado no ano 2009
- 14059 - 4345 (11/PRE-001768)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego das axudas do Instituto Enerxético de Galicia para impulsar o aforro e a eﬁciencia enerxética, así como as enerxías renovables nas empresas, nos particulares e na Administración
- 14056 - 4786 (11/PRE-001775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
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Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para paliar o impacto económico que
está a ter a crise xerada pola covid-19 para o pequeno e mediano comercio
- 14051 - 5262 (11/PRE-001781)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a información, a valoración e a xestión do Goberno galego respecto da situación do estaleiro
Barreras, de Vigo. (Procedemento de urxencia)
- 14067 - 2363 (11/PRE-001940)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do baixo nivel de execución orzamentaria que rexistran
os créditos inicialmente consignados nos orzamentos da Xunta de Galicia para os anos 2016-2019,
a súa opinión referida ao cumprimento da misión do Igape de apoiar todas as actividades que contribúan a mellorar o sistema produtivo e os recursos que se van destinar, a través del, a paliar os
efectos da crise económica derivada da covid-19, así como os seus obxectivos para a XI lexislatura
- 14048 - 6191 (11/PRE-002105)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a fase en que se encontra a incoación do expediente para a declaración do Museo de Arte
Contemporánea Carlos Maside, de Sada, como ben de interese cultural e as medidas de seguridade
que se están a aplicar para o coidado e a protección do legado artístico que posúe
- 14047 - 6433 (11/PRE-002110)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o mantemento na actualidade polo Goberno galego de xuntanzas sectoriais para conﬁgurar
o Proxecto Hub, da Axencia Galega das Industrias Culturais, os sectores implicados nese proceso
de diálogo e a súa concreción, así como o calendario previsto para a aplicación do proxecto
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- 14045 - 8062 (11/PRE-002410)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia da situación do sector eólico en Galicia
- 14044 - 8454 (11/PRE-002439)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento da partida orzamentaria destinada
para o ano 2021 e a elaboración dun plan de rescate para garantir a liquidez e supervivencia do
sector do pequeno e mediano comercio en Galicia
- 14043 - 9075 (11/PRE-002517)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
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Sobre as previsións da Secretaría Xeral de Universidades para a difusión dos criterios referidos aos
novos títulos de doutoramento das universidades públicas galegas, así como da oferta destes novos
títulos que estas fan para o curso 2021-2022
- 14042 - 9629 (11/PRE-002584)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co incumprimento por Endesa dos seus compromisos coas Pontes de García Rodríguez e a obtención de novas oportunidades de explotación enerxética en Galicia
- 14041 - 9865 (11/PRE-002629)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre a demanda ao Goberno galego para a dotación de máis recursos materiais e humanos ao
servizo do 061 da comarca do Morrazo
- 14040 - 10039 (11/PRE-002645)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda da paralización do proxecto de nova construción do tendido eléctrico que atravesa a zona sur do concello de Arteixo
- 14039 - 10071 (11/PRE-002650)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 3 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego dalgún proxecto industrial tractor para os concellos das
Pontes de García Rodríguez e de Cerceda
- 14038 - 10081 (11/PRE-002652)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre o plan de ensino virtual da Xunta de Galicia na terceira onda da pandemia
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- 14037 - 10191 (11/PRE-002664)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar a deslocalización dos postos
de traballo asociados á produción enerxética, como é o caso do centro de operacións de Naturgy
na Coruña, as xestións realizadas e a valoración que fai ao respecto
- 14036 - 10926 (11/PRE-002795)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da evolución que presentan no ano 2020, en relación
co ano 2019, as reclamacións por abusos bancarios, e as actuacións que vai impulsar para defender
os intereses das persoas consumidoras
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- 13531 - 11063 (11/PRE-002802)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre a porcentaxe da agarda que rexistran as solicitudes de dependencia no concello de Petín, a
opinión do Goberno galego referida á necesidade de construír un centro de atención residencial
para persoas maiores nese concello e, se é o caso, as actuacións que vai levar a cabo ao respecto
- 13530 - 11069 (11/PRE-002803)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre os pasos dados polo Goberno galego en relación coas persoas que se atopan en situación
de soidade non desexada, os medios humanos e materiais que se habilitan no plan de actuación
anunciado ao respecto e a realización dalgún estudo referido a esta situación
- 14035 - 11159 (11/PRE-002811)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 4 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para evitar a deslocalización de postos
de traballo de Iberdrola da comarca de Valdeorras para Salamanca, a valoración que fai desta situación e as xestións realizadas ante a empresa en cumprimento dos acordos parlamentarios adoptados ao respecto
- 13529 - 11164 (11/PRE-002812)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as razóns que xustiﬁcan o peche da hospedaría da Casa do Mar da Coruña desde o inicio do
conﬁnamento ata a actualidade, as previsións do Goberno galego para a súa reapertura e o prazo estimado para a recuperación da oferta deste servizo aos mariñeiros que o precisan e ás súas familias
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- 13528 - 11177 (11/PRE-002814)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a aprobación da Estratexia de prevención, atención e abordaxe integral da soidade non desexada, as súas intencións referidas á súa remisión ao
Parlamento de Galicia para o seu debate e aprobación, e as medidas que vai inserir nela
- 14034 - 11184 (11/PRE-002815)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do actual índice de cobertura da teleasistencia en Galicia, as medidas que vai adoptar para garantir o acceso da poboación que precisa este servizo e a
dispoñibilidade dalgún plan, orzamento ou planiﬁcación temporal ao respecto
- 14033 - 11195 (11/PRE-002816)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
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Sobre os datos referidos aos proxectos remitidos pola Xunta de Galicia ao Goberno central para
a captación de fondos europeos no ámbito social, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e as súas previsións respecto da información ao Parlamento de Galicia deses
proxectos
- 14032 - 11391 (11/PRE-002836)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a crise económica e social que asola a comarca de Ferrol
- 14031 - 11439 (11/PRE-002840)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre os atrasos no aboamento de subvencións concedidas no marco de programas do Plan de
reactivación económica
- 14030 - 12074 (11/PRE-002896)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co impacto das medidas de prevención da covid-19 nas persoas maiores residentes en centros asistenciais
- 14029 - 12133 (11/PRE-002904)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a inclusión das persoas dependentes (grao II) no plan
de vacinación fronte á covid-19
- 14028 - 12305 (11/PRE-002925)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir o dereito á vacina contra a covid-19
ás persoas que poidan ter diﬁcultades de acceso aos puntos de vacinación
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- 14027 - 12735 (11/PRE-003035)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa situación do estaleiro Barreras, de Vigo
Santiago de Compostela, 13 de abril de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 2365, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e don Juan Carlos Francisco Rivera, sobre “a valoración que fai o
Goberno galego do baixo nivel de execución orzamentaria que rexistran os
créditos inicialmente consignados nos orzamentos da Xunta de Galicia para os
anos 2016-2019, a súa opinión referida ao cumprimento da misión do Igape de
apoiar todas as actividades que contribúan a mellorar o sistema produtivo e os
recursos que se van destinar, a través del, a paliar os efectos da crise
económica derivada da covid-19, así como os seus obxectivos para a XI
lexislatura”, (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 Vicepresidencia Segunda e
Consellería de Economía, Empresa e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do director do Instituto Galego de Promoción
Económica, con motivo do debate da pregunta 7091 que tivo lugar na sesión do 18 de
marzo de 2021 da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2021-03-18--1?
part=94c51d3a-8c54-48d1-9d77-7909049f8bd7&start=41 ”.
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:
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 2779 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a relación das actuacións do Plan
hidrolóxico Galicia-Costa 2015-2021 que están pendentes de executar, as
previsións do Goberno galego referidas á elaboración e aprobación dos plans
autonómicos de saneamento e de abastecemento, así como sobre o encargo
dunha auditoría respecto da situación, funcionamento e deficiencias das EDAR
que xestiona a través de Augas de Galicia”, (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:
“Os informes de seguimento do desenvolvemento do Plan Hidrolóxico Galicia Costa
2015-2021 poden consultarse na páxina web de Augas de Galicia.
A Xunta está inmersa nun proceso de actualización da planificación de abastecemento
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e de saneamento da comunidade autónoma co obxectivo de adaptala ao cambio
climático.
A Xunta de Galicia está a traballar no novo Plan Hidrolóxico Galicia Costa 2021-2027,
que someterase a consulta pública antes da súa aprobación definitiva neste mesmo
ano.
A planificación hidrolóxica dos vindeiros anos afondará na mellora da gobernanza na
xestión da auga como un dos grandes retos a abordar no novo período, que afecta á
coordinación interadministrativa, participación activa da cidadanía, xestión da
información, educación ambiental ou transparencia.
Tamén será relevante o impulso que se quere dar no ámbito da ordenación do
territorio e dos usos do solo, salientando unha visión máis ampla dos ríos, que excede
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o seu propio entorno, tendo en conta toda a bacía hidrolóxica.
Hai que ter moi presente que é na ordenación do territorio e usos do solo onde se
localiza a orixe primaria de moitas das presións e problemáticas asociadas ás masas
de auga, como son a contaminación difusa, a vulnerabilidade ás inundacións e
incendios, erosión do solo, alteracións hidromorfolóxicas, distribución do recurso, etc.
Ademais, unha visión máis integral do territorio tamén permitirá actuar e minorar os
efectos dos eventos extremos, secas e inundacións, nun contexto cada vez máis
condicionado polo cambio climático.
O plan, no ámbito das infraestruturas hídricas, tratará de forma diferenciada o
abastecemento e saneamento rural como un dos principais retos a abordar a curto
prazo; tamén seguirá a afondar en aspectos fundamentais da protección dos cursos
fluviais e na xestión do dominio público hidráulico, coa regulación dos caudais
ecolóxicos, a loita contra a contaminación difusa ou as especies exóticas invasoras.
Augas de Galicia tamén vén realizando un control da situación e funcionamento de
depuradoras, de xeito periódico e constante, mediante a asistencia técnica de
asesoramento e control das estacións depuradoras de augas residuais de Galicia”.
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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 Escrita número: 3871 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero Rodríguez
e don Julio Torrado Quintela, sobre “os plans do Goberno galego para a ampliación
nos vindeiros anos dos espazos protexidos pola Rede Natura 2000 mariña en
Galicia”, (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 Medio

Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 8ª do pasado 18 de
febreiro de 2021 pola directora xeral de Patrimonio Natural, en resposta á pregunta
oral 7893.
Na súa intervención, a directora xeral explicou as características do proxecto Life
Intermares e os pasos dados pola Xunta de Galicia en relación á protección da costa
galega.
Enlace ao vídeo da Comisión 8ª celebrada o pasado 18 de febreiro de 2021:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2021-02-18?
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part=df52d3e6-1c85-4bee-a72a-216a4e03bff8&start=2607 ”.
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:
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 4187, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo,

sobre “a situación do

tratamento e da depuración das augas residuais nos concellos que realizan
verteduras á bacía do Tambre e as medidas previstas polo Goberno galego para
solucionar as carencias existentes, así como para eliminar os puntos de
vertedura identificados na actualidade nesa bacía e na ría de Muros e Noia”,
(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:
“O saneamento e a depuración son competencias municipais, segundo se establece
na normativa básica en materia de réxime local. Así, de conformidade coa normativa
básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia,
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e coa normativa sectorial en materia de augas, a lei 9/2010, do 4 de novembro, de
Augas de Galicia, os concellos teñen a competencia exclusiva en materia de
abastecemento e saneamento dos seus sistemas municipais.
Esta normativa reserva tamén á competencia municipal o tratamento das augas
residuais e a prestación do servizo de rede de saneamento, incluíndo o control dos
vertidos a esas redes no marco da normativa de aplicación.
Pese a elo, a Xunta vén realizando nos últimos anos importantes investimentos en
actuacións en materia de abastecemento, saneamento e depuración na ría de Muros e
Noia, apoiando aos concellos para unha mellor prestación dos servizos da auga, da
súa competencia.
Así, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia,
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investiu en Muros, entre outras actuacións, máis de 14 millóns de euros nos colectores
xerais e na estación depuradora de augas residuais; 2,8 millóns de euros nos
colectores xerais de Esteiro e Tal; 224.000 euros na mellora das infraestruturas
hidráulicas na rúa dos Fornos e rúa dos Cuncheiros, na parroquia de Louro.
Tamén se executou o colector aliviadoiro de bombeo e acondicionamento no núcleo
de Esteiro e nos colectores e na EDAR por importe de preto de 7 millóns de euros.
En Noia, Augas de Galicia investiu case 4,5 millóns de euros na rede de colectores
xerais, na remodelación de equipos electromecánicos e en melloras na EDAR.
En Porto do Son resalizáronse obras por importe de case 14 millóns de euros nos
colectores xerais e na EDAR, nos colectores xerais e na Edar de Baroña e en varias
actuacións de saneamento en Lousame.
O plan director de saneamento de Noia está redactado e en fase de revisión.
No que respecta ás verteduras, Augas de Galicia dispón do Plan de Control de
Vertidos que ten como obxectivo principal asegurar a boa calidade das augas. Neste
tempo lévanse realizado preto de 700 inspeccións na cunca da ría de Muros e de Noia
coa fin de poñer en marcha as medidas administrativas necesarias que permitan
CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROeQgO0eJox5
Verificación:
CVE-PREPAR: dd3a69b4-df45-6460-3da2-3fddf11dfb37
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

minimizar o impacto da contaminación nas súas augas.
Todos os esforzos desenvolvidos actualmente céntranse na subsanación dos puntos
que presentan contaminación, para o cal se levan a cabo as seguintes actuacións:
Inspeccións cunha frecuencia mínima anual a todos os concellos pertencentes a dita
ría en compaña de técnicos municipais co fin de revisar os puntos de vertido
existentes de competencia municipal, requirindo posteriormente a subsanación dos
puntos problemáticos e facendo un seguimento da súa subsanación.
Inspección anual tamén de todos os puntos problemáticos para avaliar a súa
evolución.
Campañas de inspección na tempada de baño para realizar un seguimento específico
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de todas as praias nas que a Consellería de Sanidade detecta incumprimentos de
calidade das súas augas.
Realización de analíticas físico-químicas para caracterizar todos os puntos de vertido e
avaliar o seu grao de contaminación.
Planificación das medidas administrativas necesarias para optimizar a subsanación
dos puntos de vertido contaminantes”.
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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CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROeQgO0eJox5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/04/2021 15:23:09

50294

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/610285
Data
09/04/2021 15:22

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 4787, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego
Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que vai
levar a cabo o Goberno galego para paliar o impacto económico que está a ter a
crise xerada pola covid-19 para o pequeno e mediano comercio”, (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

Vicepresidencia Segunda e Consellería de

Economía, Empresa e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da pregunta 8452 que tivo
lugar na sesión plenaria do 10 de febreiro de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2021-02-10?
CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROXMbrn6Zgn2
Verificación:
CVE-PREPAR: 03a45bf1-6810-9f76-c0f7-0bc6a85861f8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=f6813b5a-e356-4564-b5d2-bf1decca8e29&start=1324 ”.
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: 5226 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a xestión do Goberno
galego en relación co tramo do emisario do concello de Muros desprendido na
punta da Vouga, a situación do saneamento dese concello e as súas reper
cusións nos bancos marisqueiros da zona, así como co Plan de control de
verteduras implantado no ano 2009”, (publicada no BOPG número 50 do 20 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:
“O saneamento e a depuración son competencias municipais, segundo se establece
na normativa básica en materia de réxime local. Así, de conformidade coa normativa
básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia,
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e coa normativa sectorial en materia de augas, a lei 9/2010, do 4 de novembro, de
Augas de Galicia, os concellos teñen a competencia exclusiva en materia de
abastecemento e saneamento dos seus sistemas municipais.
Esta normativa reserva tamén á competencia municipal o tratamento das augas
residuais e a prestación do servizo de rede de saneamento, incluíndo o control dos
vertidos a esas redes no marco da normativa de aplicación.
Pese a elo, a Xunta vén realizando nos últimos anos importantes investimentos en
actuacións en materia de abastecemento, saneamento e depuración na ría de Muros e
Noia, apoiando aos concellos para unha mellor prestación dos servizos da auga, da
súa competencia.
Así, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia,
investiu en Muros, entre outras actuacións, máis de 14 millóns de euros nos colectores
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xerais e na estación depuradora de augas residuais; 2,8 millóns de euros nos
colectores xerais de Esteiro e Tal; 224.000 euros na mellora das infraestruturas
hidráulicas na rúa dos Fornos e rúa dos Cuncheiros, na parroquia de Louro.
Tamén se executou o colector aliviadoiro de bombeo e acondicionamento no núcleo
de Esteiro e nos colectores e na EDAR por importe de preto de 7 millóns de euros.
En Noia, Augas de Galicia investiu case 4,5 millóns de euros na rede de colectores
xerais, na remodelación de equipos electromecánicos e en melloras na EDAR.
En Porto do Son resalizáronse obras por importe de case 14 millóns de euros nos
colectores xerais e na EDAR, nos colectores xerais e na Edar de Baroña e en varias
actuacións de saneamento en Lousame.
O plan director de saneamento de Noia está redactado e en fase de revisión.
No que respecta ás verteduras, Augas de Galicia dispón do Plan de Control de
Vertidos que ten como obxectivo principal asegurar a boa calidade das augas. Neste
tempo lévanse realizado preto de 700 inspeccións na cunca da ría de Muros e de Noia
coa fin de poñer en marcha as medidas administrativas necesarias que permitan

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
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Verificación:
CVE-PREPAR: 336be7a9-4ad5-86d3-f596-4ea9e2c4d224
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minimizar o impacto da contaminación nas súas augas.
Todos os esforzos desenvolvidos actualmente céntranse na subsanación dos puntos
que presentan contaminación, para o cal se levan a cabo as seguintes actuacións:
Inspeccións cunha frecuencia mínima anual a todos os concellos pertencentes a dita
ría en compaña de técnicos municipais co fin de revisar os puntos de vertido
existentes de competencia municipal, requirindo posteriormente a subsanación dos
puntos problemáticos e facendo un seguimento da súa subsanación; Inspección anual
tamén de todos os puntos problemáticos para avaliar a súa evolución; Campañas de
inspección na tempada de baño para realizar un seguimento específico de todas as
praias nas que a Consellería de Sanidade detecta incumprimentos de calidade das
súas augas; Realización de analíticas físico-químicas para caracterizar todos os
puntos de vertido e avaliar o seu grao de contaminación; e Planificación das medidas
administrativas necesarias para optimizar a subsanación dos puntos de vertido
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contaminantes.
No que se refire ao emisario de Muros, en novembro de 2018 sufriu unha avaría a
causa da rotura do último tramo, posiblemente provocada por un barco. A reparación
incluíu a colocación dun novo tramo difusor a partir do punto de rotura. Uns traballos
que, tras os pertinentes informes favorables, executáronse entre o 22/07/2020 e o
18/08/2020.
Estableceuse ademais o Plan de inspección do emisario coa fin de asegurar o bo
estado do tramo reparado durante a súa vida útil, desde o punto de vista estrutural e
funcional”.
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: 5263, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Ramón Fernández
Alfonzo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a información, a
valoración e a xestión do Goberno galego respecto da situación do estaleiro
Barreras, de Vigo”, (publicada no BOPG número 50 do 20 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

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da pregunta 11043 que tivo
lugar na sesión plenaria do 24 de febreiro de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2021-02-24?
part=7cdf2b41-ed42-45ea-94c8-c8d69238f325&start=7274 ”.
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: 6434, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Mercedes Queixas
Zas e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o mantemento na actuali
dade polo Goberno galego de xuntanzas sectoriais para configurar o Proxecto
Hub, da Axencia Galega das Industrias Culturais, os sectores implicados nese
proceso de diálogo e a súa concreción, así como o calendario previsto para a
aplicación do proxecto”, (publicada no BOPG número 67 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 Cultura, Educación e Universidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en
resposta oral á pregunta con número 8740 e debatida no Pleno do Parlamento o 25 de
febreiro de 2021; á que nos remitimos porque ofrece datos sobre o hub audiovisual/
industria cultural, o proceso de diálogo iniciado ao seu abeiro e o calendario previsto
para a posta en marcha das propostas.
O debate pode ser consultado no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-culturaCSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROpmFt3AUQM9
Verificación:
CVE-PREPAR: 7e4ff867-a454-ade8-0875-da0ddddd13d4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2021-02-25?part=215a3040-001d-4274-ab1b-8db98b625544&start=3575 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 1101, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego
Sanromán e don Martín Seco García,

sobre “a opinión do Goberno galego

respecto da resposta que lles está a dar ás necesidades do sector do pequeno e
mediano comercio”, (publicada no BOPG número 12 do 8 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 Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da pregunta 7262 que tivo
lugar na sesión plenaria do 27 de xaneiro de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2021-01-27?
part=3428852a-55e2-4854-a228-729bdd44266e&start=28464 ”.
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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 Pleno número: 2364, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e don Juan Carlos Francisco Rivera, sobre “a valoración que fai o
Goberno galego do baixo nivel de execución orzamentaria que rexistran, a través
do Igape, os créditos inicialmente consignados nos orzamentos da Xunta de
Galicia para os anos 2016-2019”, (publicada no BOPG número 23 do 30 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

Vicepresidencia Segunda e Consellería de

Economía, Empresa e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do director do Instituto Galego de Promoción
Económica, con motivo do debate da pregunta 7091 que tivo lugar na sesión do 18 de
marzo de 2021 da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
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Verificación:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2021-03-18--1?
part=94c51d3a-8c54-48d1-9d77-7909049f8bd7&start=41 ”.
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

11111
50307

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/04/2021 15:23:54

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROoKspkFDNd9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/04/2021 15:23:54

50308

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/610292
Data
09/04/2021 15:23

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 4186, formulada polo
Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas previstas
polo Goberno galego para mellorar a calidade das augas da ría de Muros e Noia
e dos concellos que forman parte da bacía do Tambre”, (publicada no BOPG
número 40 do 4 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

Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O saneamento e a depuración son competencias municipais, segundo se establece
na normativa básica en materia de réxime local. Así, de conformidade coa normativa
básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia,
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e coa normativa sectorial en materia de augas, a lei 9/2010, do 4 de novembro, de
Augas de Galicia, os concellos teñen a competencia exclusiva en materia de
abastecemento e saneamento dos seus sistemas municipais.
Esta normativa reserva tamén á competencia municipal o tratamento das augas
residuais e a prestación do servizo de rede de saneamento, incluíndo o control dos
vertidos a esas redes no marco da normativa de aplicación.
Pese a elo, a Xunta vén realizando nos últimos anos importantes investimentos en
actuacións en materia de abastecemento, saneamento e depuración na ría de Muros e
Noia, apoiando aos concellos para unha mellor prestación dos servizos da auga, da
súa competencia.
Así, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia,
investiu en Muros, entre outras actuacións, máis de 14 millóns de euros nos colectores
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xerais e na estación depuradora de augas residuais; 2,8 millóns de euros nos
colectores xerais de Esteiro e Tal; 224.000 euros na mellora das infraestruturas
hidráulicas na rúa dos Fornos e rúa dos Cuncheiros, na parroquia de Louro.
Tamén se executou o colector aliviadoiro de bombeo e acondicionamento no núcleo
de Esteiro e nos colectores e na EDAR por importe de preto de 7 millóns de euros.
En Noia, Augas de Galicia investiu case 4,5 millóns de euros na rede de colectores
xerais, na remodelación de equipos electromecánicos e en melloras na EDAR.
En Porto do Son resalizáronse obras por importe de case 14 millóns de euros nos
colectores xerais e na EDAR, nos colectores xerais e na Edar de Baroña e en varias
actuacións de saneamento en Lousame.
O plan director de saneamento de Noia está redactado e en fase de revisión.
No que respecta ás verteduras, Augas de Galicia dispón do Plan de Control de
Vertidos que ten como obxectivo principal asegurar a boa calidade das augas. Neste
tempo lévanse realizado preto de 700 inspeccións na cunca da ría de Muros e de Noia
coa fin de poñer en marcha as medidas administrativas necesarias que permitan
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minimizar o impacto da contaminación nas súas augas.
Todos os esforzos desenvolvidos actualmente céntranse na subsanación dos puntos
que presentan contaminación, para o cal se levan a cabo as seguintes actuacións:
Inspeccións cunha frecuencia mínima anual a todos os concellos pertencentes a dita
ría en compaña de técnicos municipais co fin de revisar os puntos de vertido
existentes de competencia municipal, requirindo posteriormente a subsanación dos
puntos problemáticos e facendo un seguimento da súa subsanación.
Inspección anual tamén de todos os puntos problemáticos para avaliar a súa
evolución.
Campañas de inspección na tempada de baño para realizar un seguimento específico
de todas as praias nas que a Consellería de Sanidade detecta incumprimentos de
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calidade das súas augas.
Realización de analíticas físico-químicas para caracterizar todos os puntos de vertido e
avaliar o seu grao de contaminación.
Planificación das medidas administrativas necesarias para optimizar a subsanación
dos puntos de vertido contaminantes”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 4346, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Marta Nóvoa Iglesias e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración que fai o Goberno ga
lego das axudas do Instituto Enerxético de Galicia para impulsar o aforro e a
eficiencia enerxética, así como as enerxías renovables nas empresas, nos
particulares e na Administración”, (publicada no BOPG número 40 do 4 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

Vicepresidencia Segunda e Consellería de

Economía, Empresa e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención da directora xeral de Planificación Enerxética
e Recursos Naturais, con motivo do debate da pregunta 7873 que tivo lugar na sesión
do 3 de marzo de 2021 da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxiacomercio-turismo-2021-03-03?part=9fda46bb-1312-4a42-9f4aCSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROz4JA2na8l0
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9335a50be647&start=104 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 4785, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego
Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo,

sobre “as previsións do

Goberno galego respecto da dotación dunha partida orzamentaria suficiente
para garantir axudas directas ao sector do pequeno e mediano comercio”,
(publicada no BOPG número 44 do 11 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

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da pregunta 8452 que tivo
lugar na sesión plenaria do 10 de febreiro de 2021.
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O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2021-02-10?
part=f6813b5a-e356-4564-b5d2-bf1decca8e29&start=1324 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 5228, formulada polo
Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas previstas
polo Goberno galego respecto da calidade das augas da ría de Muros, segundo
o Plan de control de verteduras da Xunta de Galicia e dos proxectos remitidos
pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade á Dirección Xeral de Medio
Ambiente da Comisión Europea”, (publicada no BOPG número 49 do 19 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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten
o seguinte contido:
“O saneamento e a depuración son competencias municipais, segundo se establece
na normativa básica en materia de réxime local. Así, de conformidade coa normativa
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básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia,
e coa normativa sectorial en materia de augas, a lei 9/2010, do 4 de novembro, de
Augas de Galicia, os concellos teñen a competencia exclusiva en materia de
abastecemento e saneamento dos seus sistemas municipais.
Esta normativa reserva tamén á competencia municipal o tratamento das augas
residuais e a prestación do servizo de rede de saneamento, incluíndo o control dos
vertidos a esas redes no marco da normativa de aplicación.
Pese a elo, a Xunta vén realizando nos últimos anos importantes investimentos en
actuacións en materia de abastecemento, saneamento e depuración na ría de Muros e
Noia, apoiando aos concellos para unha mellor prestación dos servizos da auga, da
súa competencia.
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Así, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia,
investiu en Muros, entre outras actuacións, máis de 14 millóns de euros nos colectores
xerais e na estación depuradora de augas residuais; 2,8 millóns de euros nos
colectores xerais de Esteiro e Tal; 224.000 euros na mellora das infraestruturas
hidráulicas na rúa dos Fornos e rúa dos Cuncheiros, na parroquia de Louro.
Tamén se executou o colector aliviadoiro de bombeo e acondicionamento no núcleo
de Esteiro e nos colectores e na EDAR por importe de preto de 7 millóns de euros.
En Noia, Augas de Galicia investiu case 4,5 millóns de euros na rede de colectores
xerais, na remodelación de equipos electromecánicos e en melloras na EDAR.
En Porto do Son resalizáronse obras por importe de case 14 millóns de euros nos
colectores xerais e na EDAR, nos colectores xerais e na Edar de Baroña e en varias
actuacións de saneamento en Lousame.
O plan director de saneamento de Noia está redactado e en fase de revisión.
No que respecta ás verteduras, Augas de Galicia dispón do Plan de Control de
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Vertidos que ten como obxectivo principal asegurar a boa calidade das augas. Neste
tempo lévanse realizado preto de 700 inspeccións na cunca da ría de Muros e de Noia
coa fin de poñer en marcha as medidas administrativas necesarias que permitan
minimizar o impacto da contaminación nas súas augas.
Todos os esforzos desenvolvidos actualmente céntranse na subsanación dos puntos
que presentan contaminación, para o cal se levan a cabo as seguintes actuacións:
Inspeccións cunha frecuencia mínima anual a todos os concellos pertencentes a dita
ría en compaña de técnicos municipais co fin de revisar os puntos de vertido
existentes de competencia municipal, requirindo posteriormente a subsanación dos
puntos problemáticos e facendo un seguimento da súa subsanación; Inspección anual
tamén de todos os puntos problemáticos para avaliar a súa evolución; Campañas de
inspección na tempada de baño para realizar un seguimento específico de todas as
praias nas que a Consellería de Sanidade detecta incumprimentos de calidade das
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súas augas; Realización de analíticas físico-químicas para caracterizar todos os
puntos de vertido e avaliar o seu grao de contaminación; e Planificación das medidas
administrativas necesarias para optimizar a subsanación dos puntos de vertido
contaminantes.
No que se refire ao emisario de Muros, en novembro de 2018 sufriu unha avaría a
causa da rotura do último tramo, posiblemente provocada por un barco. A reparación
incluíu a colocación dun novo tramo difusor a partir do punto de rotura. Uns traballos
que, tras os pertinentes informes favorables, executáronse entre o 22/07/2020 e o
18/08/2020.
Estableceuse ademais o Plan de inspección do emisario coa fin de asegurar o bo
estado do tramo reparado durante a súa vida útil, desde o punto de vista estrutural e
funcional”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 5265, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Ana Pontón
Mondelo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas
polo Goberno galego para garantir a viabilidade inmediata do estaleiro Barreras,
de Vigo, a supervivencia da súa industria auxiliar e a continuidade da actividade
da construción naval”, (publicada no BOPG número 49 do 19 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 Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía,
Empresa e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da pregunta 11043 que tivo
lugar na sesión plenaria do 24 de febreiro de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2021-02-24?
part=7cdf2b41-ed42-45ea-94c8-c8d69238f325&start=7274 ”.
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: 4185, 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 situación do
tratamento e depuración das augas residuais nos concellos que realizan
verteduras á bacía do Tambre e as medidas previstas polo Goberno galego para
solucionar as carencias existentes, así como para eliminar os puntos de
vertedura identificados na actualidade nesa bacía e na ría de Muros e Noia”,
(publicada no BOPG número 40 do 4 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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O saneamento e a depuración son competencias municipais, segundo se establece
na normativa básica en materia de réxime local. Así, de conformidade coa normativa
básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
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réxime local así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia,
e coa normativa sectorial en materia de augas, a lei 9/2010, do 4 de novembro, de
Augas de Galicia, os concellos teñen a competencia exclusiva en materia de
abastecemento e saneamento dos seus sistemas municipais.
Esta normativa reserva tamén á competencia municipal o tratamento das augas
residuais e a prestación do servizo de rede de saneamento, incluíndo o control dos
vertidos a esas redes no marco da normativa de aplicación.
Pese a elo, a Xunta vén realizando nos últimos anos importantes investimentos en
actuacións en materia de abastecemento, saneamento e depuración na ría de Muros e
Noia, apoiando aos concellos para unha mellor prestación dos servizos da auga, da
súa competencia.
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Así, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia,
investiu en Muros, entre outras actuacións, máis de 14 millóns de euros nos colectores
xerais e na estación depuradora de augas residuais; 2,8 millóns de euros nos
colectores xerais de Esteiro e Tal; 224.000 euros na mellora das infraestruturas
hidráulicas na rúa dos Fornos e rúa dos Cuncheiros, na parroquia de Louro.
Tamén se executou o colector aliviadoiro de bombeo e acondicionamento no núcleo
de Esteiro e nos colectores e na EDAR por importe de preto de 7 millóns de euros.
En Noia, Augas de Galicia investiu case 4,5 millóns de euros na rede de colectores
xerais, na remodelación de equipos electromecánicos e en melloras na EDAR.
En Porto do Son resalizáronse obras por importe de case 14 millóns de euros nos
colectores xerais e na EDAR, nos colectores xerais e na Edar de Baroña e en varias
actuacións de saneamento en Lousame.
O plan director de saneamento de Noia está redactado e en fase de revisión.
No que respecta ás verteduras, Augas de Galicia dispón do Plan de Control de
Vertidos que ten como obxectivo principal asegurar a boa calidade das augas. Neste
tempo lévanse realizado preto de 700 inspeccións na cunca da ría de Muros e de Noia
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coa fin de poñer en marcha as medidas administrativas necesarias que permitan
minimizar o impacto da contaminación nas súas augas.
Todos os esforzos desenvolvidos actualmente céntranse na subsanación dos puntos
que presentan contaminación, para o cal se levan a cabo as seguintes actuacións:
Inspeccións cunha frecuencia mínima anual a todos os concellos pertencentes a dita
ría en compaña de técnicos municipais co fin de revisar os puntos de vertido
existentes de competencia municipal, requirindo posteriormente a subsanación dos
puntos problemáticos e facendo un seguimento da súa subsanación.
Inspección anual tamén de todos os puntos problemáticos para avaliar a súa
evolución.
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Campañas de inspección na tempada de baño para realizar un seguimento específico
de todas as praias nas que a Consellería de Sanidade detecta incumprimentos de
calidade das súas augas.
Realización de analíticas físico-químicas para caracterizar todos os puntos de vertido e
avaliar o seu grao de contaminación.
Planificación das medidas administrativas necesarias para optimizar a subsanación
dos puntos de vertido contaminantes”.
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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Asinado dixitalmente por:
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 5225, formulada
polo Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana
Pérez Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a xestión do
Goberno galego en relación co tramo do emisario do concello de Muros
desprendido na punta da Vouga, a situación do saneamento dese concello e as
súas repercusións nos bancos marisqueiros da zona, así como co Plan de
control de verteduras implantado no ano 2009”, (publicada no BOPG número 49 do
19 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 Infraestruturas e Mobilidade,
que ten o seguinte contido:
“O saneamento e a depuración son competencias municipais, segundo se establece
na normativa básica en materia de réxime local. Así, de conformidade coa normativa
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básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia,
e coa normativa sectorial en materia de augas, a lei 9/2010, do 4 de novembro, de
Augas de Galicia, os concellos teñen a competencia exclusiva en materia de
abastecemento e saneamento dos seus sistemas municipais.
Esta normativa reserva tamén á competencia municipal o tratamento das augas
residuais e a prestación do servizo de rede de saneamento, incluíndo o control dos
vertidos a esas redes no marco da normativa de aplicación.
Pese a elo, a Xunta vén realizando nos últimos anos importantes investimentos en
actuacións en materia de abastecemento, saneamento e depuración na ría de Muros e
Noia, apoiando aos concellos para unha mellor prestación dos servizos da auga, da
súa competencia.
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Así, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia,
investiu en Muros, entre outras actuacións, máis de 14 millóns de euros nos colectores
xerais e na estación depuradora de augas residuais; 2,8 millóns de euros nos
colectores xerais de Esteiro e Tal; 224.000 euros na mellora das infraestruturas
hidráulicas na rúa dos Fornos e rúa dos Cuncheiros, na parroquia de Louro.
Tamén se executou o colector aliviadoiro de bombeo e acondicionamento no núcleo
de Esteiro e nos colectores e na EDAR por importe de preto de 7 millóns de euros.
En Noia, Augas de Galicia investiu case 4,5 millóns de euros na rede de colectores
xerais, na remodelación de equipos electromecánicos e en melloras na EDAR.
En Porto do Son resalizáronse obras por importe de case 14 millóns de euros nos
colectores xerais e na EDAR, nos colectores xerais e na Edar de Baroña e en varias
actuacións de saneamento en Lousame.
O plan director de saneamento de Noia está redactado e en fase de revisión.
No que respecta ás verteduras, Augas de Galicia dispón do Plan de Control de
CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTRO69oIjgthA8
Verificación:
CVE-PREPAR: acd202a0-c6b6-5790-dd42-4b967e265918
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Vertidos que ten como obxectivo principal asegurar a boa calidade das augas. Neste
tempo lévanse realizado preto de 700 inspeccións na cunca da ría de Muros e de Noia
coa fin de poñer en marcha as medidas administrativas necesarias que permitan
minimizar o impacto da contaminación nas súas augas.
Todos os esforzos desenvolvidos actualmente céntranse na subsanación dos puntos
que presentan contaminación, para o cal se levan a cabo as seguintes actuacións:
Inspeccións cunha frecuencia mínima anual a todos os concellos pertencentes a dita
ría en compaña de técnicos municipais co fin de revisar os puntos de vertido
existentes de competencia municipal, requirindo posteriormente a subsanación dos
puntos problemáticos e facendo un seguimento da súa subsanación; Inspección anual
tamén de todos os puntos problemáticos para avaliar a súa evolución; Campañas de
inspección na tempada de baño para realizar un seguimento específico de todas as
praias nas que a Consellería de Sanidade detecta incumprimentos de calidade das

22222
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súas augas; Realización de analíticas físico-químicas para caracterizar todos os
puntos de vertido e avaliar o seu grao de contaminación; e Planificación das medidas
administrativas necesarias para optimizar a subsanación dos puntos de vertido
contaminantes.
No que se refire ao emisario de Muros, en novembro de 2018 sufriu unha avaría a
causa da rotura do último tramo, posiblemente provocada por un barco. A reparación
incluíu a colocación dun novo tramo difusor a partir do punto de rotura. Uns traballos
que, tras os pertinentes informes favorables, executáronse entre o 22/07/2020 e o
18/08/2020.
Estableceuse ademais o Plan de inspección do emisario coa fin de asegurar o bo
estado do tramo reparado durante a súa vida útil, desde o punto de vista estrutural e
funcional”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 4345, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Marta Nóvoa
Iglesias e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración que fai o
Goberno galego das axudas do Instituto Enerxético de Galicia para impulsar o
aforro e a eficiencia enerxética, así como as enerxías renovables nas empresas,
nos particulares e na Administración”, (publicada no BOPG número 40 do 4 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

Vicepresidencia Segunda e Consellería de

Economía, Empresa e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención da directora xeral de Planificación Enerxética
e Recursos Naturais, con motivo do debate da pregunta 7873 que tivo lugar na sesión
do 3 de marzo de 2021 da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxia-
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comercio-turismo-2021-03-03?part=9fda46bb-1312-4a42-9f4a9335a50be647&start=104 ”.
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: 4786, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións
que vai levar a cabo o Goberno galego para paliar o impacto económico que está
a ter a crise xerada pola covid-19 para o pequeno e mediano comercio”,
(publicada no BOPG número 44 do 11 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

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da pregunta 8452 que tivo
lugar na sesión plenaria do 10 de febreiro de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2021-02-10?
part=f6813b5a-e356-4564-b5d2-bf1decca8e29&start=1324 ”.
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: 5262, formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Ramón
Fernández Alfonzo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a información,
a valoración e a xestión do Goberno galego respecto da situación do estaleiro
Barreras, de Vigo”, (publicada no BOPG número 49 do 19 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 Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da pregunta 11043 que tivo
lugar na sesión plenaria do 24 de febreiro de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2021-02-24?
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part=7cdf2b41-ed42-45ea-94c8-c8d69238f325&start=7274 ”.
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: 2363, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e don Juan Carlos Francisco Rivera, sobre “a valoración que fai o
Goberno galego do baixo nivel de execución orzamentaria que rexistran os créditos
inicialmente consignados nos orzamentos da Xunta de Galicia para os anos 20162019, a súa opinión referida ao cumprimento da misión do Igape de apoiar todas as
actividades que contribúan a mellorar o sistema produtivo e os recursos que se van
destinar, a través del, a paliar os efectos da crise económica derivada da covid-19,
así como os seus obxectivos para a XI lexislatura”, (publicada no BOPG número 23 do
30 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

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía,

Empresa e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do director do Instituto Galego de Promoción
Económica, con motivo do debate da pregunta 7091 que tivo lugar na sesión do 18 de
marzo de 2021 da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
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O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2021-03-18--1?
part=94c51d3a-8c54-48d1-9d77-7909049f8bd7&start=41 ”.
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: 6191, formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona
Mercedes Queixas Zas e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a fase en
que se encontra a incoación do expediente para a declaración do Museo de Arte
Contemporánea Carlos Maside, de Sada, como ben de interese cultural e as medi
das de seguridade que se están a aplicar para o coidado e a protección do
legado artístico que posúe”, (publicada no BOPG número 63 do 16 de decembro de
2020), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 202, 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 Cultura, Educación e Universidade,
que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en
resposta oral á pregunta con número 8736 e debatida no Pleno do Parlamento o 11 de
febreiro de 2021; á que nos remitimos porque ofrece datos sobre o estado da
tramitación do expediente de declaración de Ben de Interese Cultural (BIC) do Museo
de Arte Contemporánea Carlos Maside.
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O debate pode ser consultado no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2021-02-11?
part=3c2fdaa9-014c-4328-acdf-7b2c9c98b395&start=1393 ”.
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

50339

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/04/2021 15:21:40

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROoEUTewcfa2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/04/2021 15:21:40

50340

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/610273
Data
09/04/2021 15:21

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 6433, formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona
Mercedes Queixas Zas e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o
mantemento na actualidade polo Goberno galego de xuntanzas sectoriais para
configurar o Proxecto Hub, da Axencia Galega das Industrias Culturais, os sec
tores implicados nese proceso de diálogo e a súa concreción, así como o
calendario previsto para a aplicación do proxecto”, (publicada no BOPG número
66 do 22 de decembro de 2020), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 202, 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 Cultura,

Educación e Universidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en
resposta oral á pregunta con número 8740 e debatida no Pleno do Parlamento o 25 de
febreiro de 2021; á que nos remitimos porque ofrece datos sobre o hub audiovisual/
industria cultural, o proceso de diálogo iniciado ao seu abeiro e o calendario previsto
para a posta en marcha das propostas.
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O debate pode ser consultado no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura2021-02-25?part=215a3040-001d-4274-ab1b-8db98b625544&start=3575 ”.
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: 8062, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e don Ramón Fernández Alfonzo, sobre “a valoración pola Xunta de
Galicia da situación do sector eólico en Galicia”, (publicada no BOPG número 86
do 1 de febreiro de 2021), 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 Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da interpelación 8063 que
tivo lugar na sesión plenaria do 24 de marzo de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2021-03-24?
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part=8bc71e16-cf6b-4263-b3ca-e83b52c1c5ad&start=11914 ”.
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

11111
50343

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/04/2021 15:21:15

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROj6i1bE2f57
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/04/2021 15:21:15

50344

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/610270
Data
09/04/2021 15:21

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 8454, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego
Sanromán e don Martín Seco García, sobre “as previsións do Goberno galego
respecto do incremento da partida orzamentaria destinada para o ano 2021 e a
elaboración dun plan de rescate para garantir a liquidez e supervivencia do
sector do pequeno e mediano comercio en Galicia”, (publicada no BOPG número
86 do 1 de febreiro de 2021), 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 Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da pregunta 8452 que tivo
lugar na sesión plenaria do 10 de febreiro de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2021-02-10?
CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROz7NaNGlvn5
Verificación:
CVE-PREPAR: bdc59960-9460-8bc6-b376-208fceb95880
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=f6813b5a-e356-4564-b5d2-bf1decca8e29&start=1324 ”.
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

11111
50345

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/04/2021 15:21:08

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROz7NaNGlvn5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/04/2021 15:21:08

50346

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/610269
Data
09/04/2021 15:20

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 9075, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noa Díaz Varela e don
Luís Manuel Álvarez Martínez, sobre “as previsións da Secretaría Xeral de Uni
versidades para a difusión dos criterios referidos aos novos títulos de
doutoramento das universidades públicas galegas, así como a súa oferta por
estas no curso 2021-2022”, (publicada no BOPG número 89 do 4 de febreiro de
2021), 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 Cultura, Educación e Universidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en
resposta

oral á pregunta con número 9072 e debatida na Comisión 4ª de data

12/03/2021; á que nos remitimos porque serviu para explicar o traballo realizado entre
Xunta e universidades para a adaptación dos títulos de doutoramento no Sistema
Universitario de Galicia (SUG).
Pode consultarse o debate a través da Mediateca da web do Parlamento de Galicia,
consultando o enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-culturaCSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTRO87PfZoAYT8
Verificación:
CVE-PREPAR: ba811224-c348-50d8-1292-2ffd88af8571
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2021-03-12?part=155b8d41-b809-4e23-bfdb-a668eefc2121&start=3628 ”.
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

50347

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/04/2021 15:21:00

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTRO87PfZoAYT8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/04/2021 15:21:00

50348

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/610264
Data
09/04/2021 15:20

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 9629, 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 xestión do
Goberno galego en relación co incumprimento por Endesa dos seus
compromisos coas Pontes de García Rodríguez e a obtención de novas
oportunidades de explotación enerxética en Galicia”, (publicada no BOPG número
92 do 11 de febreiro de 2021), 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 Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da interpelación 9630 que
tivo lugar na sesión plenaria do 24 de febreiro de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2021-02-24?

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROMj4aIxrnh5
Verificación:
CVE-PREPAR: f1e612b0-7675-e943-a261-ecb7eba55f44
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=7cdf2b41-ed42-45ea-94c8-c8d69238f325&start=3971 ”.
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

11111
50349

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/04/2021 15:20:53

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROMj4aIxrnh5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/04/2021 15:20:53

50350

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/610261
Data
09/04/2021 15:20

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 9865, 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 demanda ao Goberno galego
para a dotación de máis recursos materiais e humanos ao servizo do 061 da
comarca do Morrazo”, (publicada no BOPG número 92 do 11 de febreiro de 2021),
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 pregunta foi respondida polo Conselleiro de Sanidade, no pleno celebrado o 24 de
marzo, na resposta á pregunta oral con número de rexistro 9866.
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/s/
JPWHaRSoRefTwbWBFbNHuUAzArmlvDvW ”.

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTRO6S2vc78YH7
Verificación:
CVE-PREPAR: ede81cc9-4a65-b7d5-dd83-cd3ade612cf7
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

11111
50351

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/04/2021 15:20:45

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTRO6S2vc78YH7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/04/2021 15:20:45

50352

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/610260
Data
09/04/2021 15:20

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 10039, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Mercedes Queixas
Zas e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a demanda da paralización
do proxecto de nova construción do tendido eléctrico que atravesa a zona sur
do concello de Arteixo”, (publicada no BOPG número 92 do 11 de febreiro de 2021),
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 Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención da directora xeral de Planificación Enerxética
e Recursos Naturais, con motivo do debate da pregunta 10038 que tivo lugar na
sesión do 3 de marzo de 2021 da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxia-

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROYaM5OFkMp7
Verificación:
CVE-PREPAR: 84d67167-2f60-f4d8-6a52-3d9621e4ecd7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

comercio-turismo-2021-03-03?part=9fda46bb-1312-4a42-9f4a9335a50be647&start=1332 ”.
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

11111
50353

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/04/2021 15:20:36

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROYaM5OFkMp7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/04/2021 15:20:36

50354

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/610259
Data
09/04/2021 15:20

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 10071, 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 presentación polo Goberno
galego dalgún proxecto industrial tractor para os concellos das Pontes de
García Rodríguez e de Cerceda”, (publicada no BOPG número 92 do 11 de febreiro
de 2021), 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 Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da pregunta 10069 que tivo
lugar na sesión plenaria do 24 de febreiro de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2021-02-24?
part=7cdf2b41-ed42-45ea-94c8-c8d69238f325&start=6570 ”.

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROOB1CgOQwp8
Verificación:
CVE-PREPAR: f3c6bf06-2e36-7eb3-1e99-480a4a0f6a58
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

11111
50355

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/04/2021 15:20:28

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROOB1CgOQwp8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/04/2021 15:20:28

50356

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/610258
Data
09/04/2021 15:20

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 10081, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Manuel Lourenzo
Sobral e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o plan de ensino virtual da
Xunta de Galicia na terceira onda da pandemia”, (publicada no BOPG número 92
do 11 de febreiro de 2021), 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 Cultura, Educación e Universidade, que ten o

seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en
resposta oral á pregunta con número 8740 e debatida no Pleno do Parlamento o 25 de
febreiro de 2021; á que nos remitimos porque ofrece datos sobre o hub audiovisual/
industria cultural, o proceso de diálogo iniciado ao seu abeiro e o calendario previsto
para a posta en marcha das propostas.
O debate pode ser consultado no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-4-educacion-cultura-

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROaCr1fgyt19
Verificación:
CVE-PREPAR: 4f23c522-5af1-d8c0-55a1-cda4237ffff6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2021-02-25?part=215a3040-001d-4274-ab1b-8db98b625544&start=3575 ”.
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

50357

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/04/2021 15:20:20

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROaCr1fgyt19
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/04/2021 15:20:20

50358

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/610256
Data
09/04/2021 15:19

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 10191, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que
vai levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar a deslocalización dos postos de
traballo asociados á produción enerxética, como é o caso do centro de
operacións de Naturgy na Coruña, as xestións realizadas e a valoración que fai
ao respecto”, (publicada no BOPG número 97 do 18 de febreiro de 2021), 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 Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da pregunta 10193 que tivo
lugar na sesión plenaria do 24 de febreiro de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTRO1FRgYbFw86
Verificación:
CVE-PREPAR: f0031c45-aaa4-8091-c656-6600d185e232
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2021-02-24?
part=7cdf2b41-ed42-45ea-94c8-c8d69238f325&start=7950 ”.
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

11111
50359

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/04/2021 15:20:00

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTRO1FRgYbFw86
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/04/2021 15:20:00

50360

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/610254
Data
09/04/2021 15:19

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 10926, 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 a valoración que fai
o Goberno galego da evolución que presentan no ano 2020, en relación co ano
2019, as reclamacións por abusos bancarios, e as actuacións que vai impulsar
para defender os intereses das persoas consumidoras”, (publicada no BOPG
número 101 do 24 de febreiro de 2021), 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 Segunda e Consellería de Economía,
Empresa e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do director xeral de Comercio e Consumo,
con motivo do debate da pregunta 10925 que tivo lugar na sesión do 18 de marzo de
2021 da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2021-03-18--1?

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROAdPok19hE9
Verificación:
CVE-PREPAR: 5c6efc41-7cf9-f745-cfe3-3549fbf964a2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=94c51d3a-8c54-48d1-9d77-7909049f8bd7&start=1962 ”.
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

11111
50361

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
09/04/2021 15:19:52

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROAdPok19hE9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 09/04/2021 15:19:52

50362

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/519085
Data
25/03/2021 10:20

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 11063, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina Ortega Otero e
don Julio Torrado Quintela,

sobre “a porcentaxe da agarda que rexistran as

solicitudes de dependencia no concello de Petín, a opinión do Goberno galego
referida á necesidade de construír un centro de atención residencial para
persoas maiores nese concello e, se é o caso, as actuacións que vai levar a cabo
ao respecto”, (publicada no BOPG número 101 do 24 de febreiro de 2021), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Política Social, que ten o seguinte contido:
“No que respecta á necesidade de construír un centro de atención residencial para
persoas maiores no Concello de Petín, informar que non hai ningunha solicitude de
CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTRONgVpjGtli9
Verificación:
CVE-PREPAR: bf3f5283-b8f5-ae17-6541-a9e6f4acbd35
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

entrevista coa consellería de Política Social e non existe ningunha solicitude de
construción dunha residencia pública ou apertura dunha Casa do Maior.
De tódolos xeitos, en caso de recibir unha petición para tal fin, e como non podería ser
doutro xeito, a consellería de Política Social estudará a necesidade de construír o
devandito centro.
Por outro lado, o concello de Petín está adscrito ao programa Xantar na Casa desde
outubro de 2009, pero nestes momentos non ten ningún usuario.
Na actualidade non existen persoas neste Concello en situación de dependencia
recoñecida incluídas no Programa de Asignación de Recursos residenciais, de centro
de día nin de Axuda no Fogar.
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En relación ao Servizo de Axuda no Fogar, a Mancomunidade Petín-Larouco ten
asignadas un total de 788 horas mensuais das que emprega 768 horas para atender a
32 persoas. Co reforzo do SAF, esta Mancomunidade pasou de ter 685 horas ás 788
actuais”.
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: 11069, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina Ortega Otero e
don Julio Torrado Quintela,

sobre “os pasos dados polo Goberno galego en

relación coas persoas que se atopan en situación de soidade non desexada, os
medios humanos e materiais que se habilitan no plan de actuación anunciado ao
respecto e a realización dalgún estudo referido a esta situación”, (publicada no
BOPG número 101 do 24 de febreiro de 2021), 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:
“Nos vindeiros días presentarase a Estratexia Galega de Atención á Soidade non
Desexada, unha estratexia pioneira a nivel nacional. Trátase dun proxecto innovador
que xa conta cun primeiro borrador que contou coa colaboración da FEGAMP e das
entidades máis representativas dos maiores en Galicia.

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROfSiJAJE4o5
Verificación:
CVE-PREPAR: 8bb82824-d626-be22-5a66-ca9f09a93a89
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Para chegar ata aquí, o primeiro paso consistiu en realizar unha diagnose da soidade
non desexada en Galicia para coñecer as súas causas e consecuencias, así como as
distintas iniciativas postas en marcha noutros países de Europa. O seguinte paso
centrouse en coñecer o perfil das persoas que viven en soidade non desexada, tanto a
nivel nacional como a nivel da nosa comunidade. O resultado destes estudos permitiu
obter unha primeira aproximación a este fenómeno.
Minimizar os efectos que ten este fenómeno sobre os maiores, require o deseño de
actuacións específicas. Por iso, o plan da Xunta de Galicia oriéntase en cinco liñas
estratéxicas de actuación:
• A prevención: Impulsando actividades que favorezan as relacións sociais como o
voluntariado, a participación social ou cultural. Ou mesmo promovendo novas formas
de vivenda como o cohousing ou as vivendas interxeracionais;
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• A detección: Detectar estas situacións é crucial para que estas persoas sexan
derivadas a programas deseñados para paliar os seus efectos.
• A intervención: mediante actuacións como a formación dos profesionais de
atención primaria e dos servizos sociais para saber como intervir; o novo modelo
residencial centrado na persoa e na súa contorna; ou mediante a realización dun mapa
de recursos á súa disposición que responden ás súas necesidades.
• A visibilización do fenómeno para que todos nós coñezamos o problema e
actuemos.
• A cooperación entre o sector público, o privado e as entidades sociais”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
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A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 11159, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María González
Albert e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que vai
levar a cabo o Goberno galego para evitar a deslocalización de postos de
traballo de Iberdrola da comarca de Valdeorras para Salamanca, a valoración que
fai desta situación e as xestións realizadas ante a empresa en cumprimento dos
acordos parlamentarios adoptados ao respecto”, (publicada no BOPG número 101
do 24 de febreiro de 2021), 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 Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da pregunta 11160 que tivo
lugar na sesión plenaria do 10 de marzo de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2021-03-10?
part=e0f73203-9491-482b-b34e-8053339e466e&start=35 ”.
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: 11164, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Mercedes Queixas
Zas e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns que xustifican o
peche da hospedaría da Casa do Mar da Coruña desde o inicio do confinamento
ata a actualidade, as previsións do Goberno galego para a súa reapertura e o
prazo estimado para a recuperación da oferta deste servizo aos mariñeiros que o
precisan e ás súas familias”, (publicada no BOPG número 101 do 24 de febreiro de
2021), 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 Hospedaría da Casa do Mar da Coruña mantívose pechada debido á evolución

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTRO0mo7GkWE25
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

epidemiolóxica da área sanitaria da Coruña, que practicamente estivo en risco alto de
xeito continuado dende o mes de agosto de 2020, con limitacións de acceso derivadas
de sucesivos peches perimetrais. Para preservar a saúde de usuarios e traballadores
a prudencia aconsellou suspender a prestación deste e outros servizos considerados
non esenciais.
No momento actual levantáronse as medidas máis restritivas na área sanitaria, polo
que de manterse esta tendencia favorable, poderase reabrir o centro. Será necesario
revisar a fondo as súas instalacións e equipamento logo dun peche tan prolongado.
No ano 2019 xa se efectuou un importante investimento de preto de 20.000 euros para
adecuación de diversas habitacións, renovación de mecanismos eléctricos, apliques e
espellos, así como a renovación integral do baño dun dos cuartos. Esta obra
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complétase cos máis de 60.000 euros investidos na renovación da carpintería exterior
do inmoble, levada a cabo en 2016”.
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: 11177, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o prazo previsto polo
Goberno galego para a aprobación da Estratexia de prevención, atención e
abordaxe integral da soidade non desexada, as súas intencións referidas á súa
remisión ao Parlamento de Galicia para o seu debate e aprobación, e as medidas
que vai inserir nela”, (publicada no BOPG número 101 do 24 de febreiro de 2021),
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:
“Nos vindeiros días presentarase a Estratexia Galega de Atención á Soidade non
Desexada, unha estratexia pioneira a nivel nacional. Trátase dun proxecto innovador
que xa conta cun primeiro borrador que contou coa colaboración da FEGAMP e das
entidades máis representativas dos maiores en Galicia.

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROoUcD26QBV6
Verificación:
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Para chegar ata aquí, o primeiro paso consistiu en realizar unha diagnose da soidade
non desexada en Galicia para coñecer as súas causas e consecuencias; e as distintas
iniciativas postas en marcha noutros países de Europa. O seguinte paso centrouse en
coñecer o perfil das persoas que viven en soidade non desexada, tanto a nivel
nacional como a nivel da nosa comunidade. O resultado destes estudos permitiu obter
unha primeira aproximación a este fenómeno.
Minimizar os efectos que ten este fenómeno sobre os maiores, require o deseño de
actuacións específicas. Por iso, o plan da Xunta de Galicia oriéntase en cinco liñas
estratéxicas de actuación:
• A prevención: Impulsando actividades que favorezan as relacións sociais como o
voluntariado, a participación social ou cultural. Ou mesmo promovendo novas formas
de vivenda como o cohousing ou as vivendas interxeracionais;
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• A detección: Detectar estas situacións é crucial para que estas persoas sexan
derivadas a programas deseñados para paliar os seus efectos.
• A intervención: mediante actuacións como a formación dos profesionais de
atención primaria e dos servizos sociais para saber como intervir; o novo modelo
residencial centrado na persoa e na súa contorna; ou mediante a realización dun mapa
de recursos á súa disposición que responden ás súas necesidades.
• A visibilización do fenómeno para que todos nós coñezamos o problema e
actuemos.
• A cooperación entre o sector público, o privado e as entidades sociais”.
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: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 11184, 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 do actual índice de cobertura da teleasistencia en Galicia, as
medidas que vai adoptar para garantir o acceso da poboación que precisa este
servizo e a dispoñibilidade dalgún plan, orzamento ou planificación temporal ao
respecto”, (publicada no BOPG número 101 do 24 de febreiro de 2021), 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 teleasistencia avanzada é aquela que inclúe, ademais dos servizos de
teleasistencia

básica

que

a

persoa

usuaria

precise,

apoios

tecnolóxicos

complementarios dentro ou fóra do domicilio, ou en ambos os casos, así como a
interconexión cos servizos de información e profesionais de referencia nos sistemas

CSV: BOPGDSPGUGuNUP4yd4
REXISTROZ61qrwT419
Verificación:
CVE-PREPAR: 53624e83-eb05-1db5-f427-3274624e4058
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

sanitario e social, desenvolvendo procesos e protocolos de actuación en función da
situación de necesidade de atención detectada.
Unha das primeiras medidas adoptadas polo Goberno galego para garantir o acceso
de toda a poboación a un servizo de teleasistencia avanzada de calidade foi proceder
á adaptación da normativa autonómica en materia de teleasistencia ao establecido na
Resolución do 15 de xaneiro de 2018, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e
Igualdade, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e
do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, sobre determinación do
contido do servizo de teleasistencia básica e avanzada (DOG 27/12/2019).
Así pois, a través da Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e
administrativas levouse a cabo a modificación do Decreto 149/2013, do 5 de setembro,
polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía
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persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema
de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo.
A día de hoxe, preto de 7.000 galegos e galegas son usuarios do servizo de
teleasistencia avanzada da Xunta de Galicia. Así mesmo o 100% das persoas
dependentes que teñen recoñecido este servizo xa o teñen instalado ou xa están en
fase de instalación polo que a día de hoxe non existe ningún beneficiario do servizo de
teleasistencia incluído no denominado Programa de Asignación de Recursos e que
teña que agardar para verlle recoñecido o seu dereito a utilizalo.
O orzamento anual destinado na actualidade á prestación do servizo de teleasistencia
ascende a 1.400.520,00 € a través do contrato asinado coa entidade Cruz Vermella
para a prestación dun servizo público de teleasistencia e sistema de xeolocalización”.
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: 11195, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina Ortega Otero e
don Julio Torrado Quintela, sobre “os datos referidos aos proxectos remitidos pola
Xunta de Galicia ao Goberno central para a captación de fondos europeos no
ámbito social, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e
as súas previsións respecto da información ao Parlamento de Galicia deses
proxectos”, (publicada no BOPG número 101 do 24 de febreiro de 2021), 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:

Número
1
2
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3
4
5
6

7
8
9
10

Nome do proxecto
Construcción residencia de persoas maiores segundo novo modelo
asistencial nunha zona con escasos recursos desa tipoloxía
Remodelación dos centros públicos de servizos sociais para coidados
de longa duración
Dotación de equipamento para os centros públicos de servizos sociais
destinados a coidados de longa duración
Plan de investimentos para a construción, reforma ou ampliación de
equipamentos sociais públicos municipais
Promoción de recursos estables de atención ás persoas sen fogar e
outras formas de exclusión residencial en Galicia
Creación de novos equipamentos sociais de atención a persoas
maiores ou con discapacidade, e remodelación e adaptación de
equipamentos existentes, titularidade de entidades de iniciativa social
Dotación de equipamento dixital para os centros públicos de servizos
sociais destinados a coidados de longa duración
Plan integral de dotación de recursos de teleasistencia avanzada e
vivendas conectadas
Despregamento dos equipos de valoración por todo o territorio de
Galicia
Modernización tecnolóxica dos servizos sociais
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Número

Nome do proxecto

11

Modernización da frota de vehículos dos centros titularidade de
entidades de iniciativa social
Proxecto piloto “Programa de coidados Porta a Porta”
Proxecto Talento interxeracional
Desenvolvemento e implementación nos centros residenciais dun
programa de rehabilitación física baseado en realidade virtual
inversiva non oclusiva
Proxecto “Teléfono contra a soidade non desexada”
Equipamento de alta tecnoloxía para a atención á parálise cerebral en
centros de referencia
Centros de coidados intermedios
Proxecto “Casas do maior” no rural
INConecta (Inclusión social telemática)
Mellora de infraestruturas residenciais no ámbito do acollemento
familiar especializado de nenos, nenas e adolescentes
Dotación de equipamento para os centros residenciais do ámbito dos
nenos, nenas e adolescentes
Dixitalización dos centros residenciais do ámbito dos nenos, nenas e
adolescentes
Proxecto Xerando cultura de acollemento. Promover, fomentar e
divulgar o acollemento familiar como recurso de protección máis idóneo
para garantir o dereito dos nenos, nenas e adolescentes a crecer nunha
contorna familiar
Proxecto Mocidade sen barreiras. Modernización e dixitalización dos
centros xuvenís para crear espazos de lecer e de fomento de
capacidades participativos e inclusivos
Proxecto Centro de día itinerante
Proxecto de tránsito á vida adulta, autonomía e emancipación para
mozas en situación de vulnerabilidade en zonas non urbanas
Proxecto de modernización e humanización dos Puntos de Encontro
Familiar
Acceso á Administración ( pictogramas, interpretación, etc)
Plan de mellora da accesibilidade nos concellos de Galicia

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
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23

24

25
26
27
28
29

A Unión Europea puxo a disposición do Goberno de España máis de 2.600 millóns de

222222222222
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euros para financiar o Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para
realizar proxectos, dentro da liña economía dos coidados.
Neste sentido, o pasado 26 de xaneiro o Goberno central solicitou a presentación de
propostas de proxectos, marcando como data límite para a súa entrega o 8 de
febreiro, dez días laborais despois.
En tempo récord, a Consellería de Política Social presentou a candidatura de Galicia
para o bloque social destes fondos. Deste xeito, deseñáronse unha trintena de
proxectos do ámbito social para captar 164 millóns de euros repartidos en tres
anualidades e 9 liñas de investimento.
Unhas propostas ben fundamentadas e desenvolvidas que responden ás necesidades
trasladadas polos poñentes na Comisión de Reconstrución, e que foron enviadas ao
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 o día 8 de febreiro para a súa
valoración e posterior presentación ante á Comisión Europea.
Estas propostas buscan mellorar a calidade de vida e o benestar de todas as galegas
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e galegos, prestando especial atención aos:
o

Maiores e dependentes

o

Menores

o

Persoas en risco de exclusión social

o

Xuventude.

As iniciativas repártense, segundo os criterios marcados a nivel nacional, en seis
eixos. O primeiro eixo vai destinado á creación de novos centros de servizos sociais e
a reformar e adaptar os existentes. Esta liña é a que conta cun investimento maior e a
ela a Xunta de Galicia destinará preto do 60% dos 164 millóns de euros. O segundo
eixo céntrase na instalación de sistemas de domótica e teleasistencia avanzada, que
permitan estender o sistema de coidados a domicilio aproveitando a potencialidade da
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tecnoloxía, especialmente nas contornas rurais. Estes proxectos levarán un 10% do
investimento total.
O terceiro e cuarto eixo corresponden a proxectos piloto de innovación en materia
social ou á modernización tecnolóxica dos servizos que xa se prestan. Galicia fai unha
aposta moi importante pola innovación social, e estes dous eixos recollen un
investimento de máis de 33 millóns de euros.
O quinto eixo concentra un 10% dos fondos e está centrado na mellora da atención
aos menores tutelados, avanzando cara a un modelo aínda máis centrado nos dereitos
do nenos e na súa inclusión social e laboral. Neste eixo, presentouse por exemplo un
proxecto para facilitar a transición á vida adulta dos menores dos ámbitos rurais.
O sexto eixo vertébrase na mellora da accesibilidade desde un prisma integral: tanto o
acceso á Administración como á educación, ao ámbito laboral e o do transporte. Na
liña dos parámetros fixados a nivel nacional, Galicia propón investir neste ámbito máis
de 2,5 millóns de euros. Para levar a cabo esta remodelación e mellora dos servizos
sociais, o Goberno galego quere contar coa colaboración dos concellos e das
entidades sociais.
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Por último, esta trintena de proxectos non están incluídos nos 108 proxectos aos que
fai referencia a iniciativa. Estes 108 proxectos fixéronse públicos en outubro, tres
meses antes da solicitude do Goberno central para presentar propostas de proxectos
para o Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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:
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 11391, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Ramón Fernández
Alfonzo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a crise económica e
social que asola á comarca de Ferrol”, (publicada no BOPG número 101 do 24 de
febreiro de 2021), 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 Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da interpelación 11392 que
tivo lugar na sesión plenaria do 10 de marzo de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2021-03-10?
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part=5dcf5790-612c-422e-aa70-4cda54a6e96d&start=12899 ”.
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: 11439, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Daniel Pérez López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os atrasos no aboamento de
subvencións concedidas no marco de programas do Plan de reactivación
económica”, (publicada no BOPG número 105 do 3 de marzo de 2021), 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 Segunda e
Consellería de Economía, Empresa e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da pregunta 11441 que tivo
lugar na sesión plenaria do 10 de marzo de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2021-03-10?
part=e0f73203-9491-482b-b34e-8053339e466e&start=798 ”.
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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 Escrita número: 12074, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina
Ortega Otero e don Julio Torrado Quintela, sobre “as actuacións previstas
polo Goberno galego en relación co impacto das medidas de prevención
da covid-19 nas persoas maiores residentes en centros asistenciais”,
(publicada no BOPG número 109 do 11 de marzo de 2021), 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 director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, compareceu o
pasado 18 de febreiro de 2021 na Comisión 5ª do Parlamento de Galicia para
dar resposta á pregunta 8261 Sobre a elaboración dun plan de evacuación de
casos positivos nas residencias de maiores, do grupo parlamentario PSOE.
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Na súa comparecencia recordou que o 100% dos centros residenciais da nosa
comunidade están vacinados. Asemade, informou que a inmunización dos
centros e o descenso da incidencia permitiron flexibilizar os protocolos de
seguridade.
Desta maneira, desde o 17 de febreiro permítese máis visitas nas residencias.
Naqueles centros nos que transcorreran 10 días desde a administración da
segunda dose da vacina, permítese ata tres visitas semanais de dous
familiares diferentes.
Así mesmo, detallou todas as medidas que a Xunta de Galicia levou a cabo nos
centros desde o inicio da pandemia sanitaria para evitar gromos. Subliñou que
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se achegaron protocolos de actuación desde o primeiro momento, que foron
supervisados polo Comité Clínico.
Todas as residencias están tuteladas polas súas respectivas áreas sanitarias e
cando a calidade asistencial estivo comprometida, o Goberno galego interveu o
centro. Puxo en valor que se crearan as residencias integradas, que foron
replicadas polo seu éxito noutras comunidades de España. Ademais, explicou
que a decisión de trasladar ou non a unha persoa a un hospital foi e segue
sendo un criterio único e estritamente 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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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 12133, 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 para a inclusión das persoas dependentes
(grao II) no plan de vacinación fronte á covid-19”, (publicada no BOPG
número 109 do 11 de marzo de 2021), 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 director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, compareceu o
pasado 18 de febreiro de 2021 na Comisión 5ª do Parlamento de Galicia para
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dar resposta á pregunta 8261 Sobre a elaboración dun plan de evacuación de
casos positivos nas residencias de maiores, do grupo parlamentario PSOE.
Na súa comparecencia recordou que o 100% dos centros residenciais de
Galicia están vacinados. Asemade, informou que a inmunización dos centros e
o descenso da incidencia permitiron flexibilizar os protocolos de seguridade.
Así mesmo, detallou todas as medidas que a Xunta de Galicia levou a cabo nos
centros desde o inicio da pandemia sanitaria para evitar gromos. Subliñou que
se achegaron protocolos de actuación desde o primeiro momento, que foron
supervisados polo Comité Clínico.
A Xunta de Galicia continúa a avanzar no desenvolvemento do Plan galego de
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vacinación fronte á covid, aliñado coas directrices marcadas pola Comisión
Nacional de Saúde Pública na Estratexia nacional de vacinación”.
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: 12305, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e
dona Marina Ortega Otero, sobre “as medidas previstas polo Goberno galego para
garantir o dereito á vacina contra a covid-19 ás persoas que poidan ter dificul
tades de acceso aos puntos de vacinación”, (publicada no BOPG número 113 do
18 de marzo de 2021),

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 pregunta foi respostada pola Dirección Xeral de Saúde Pública na comisión 5ª
celebrada o 25 de Marzo, en resposta á pregunta oral con número de rexistro 12304.
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/s/bdk5bLIUlZkhXAGV4YmBOSHaLSXZOagP
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: 12735, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Ramón Fernández
Alfonzo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a xestión do Goberno
galego en relación coa situación do estaleiro Barreras, de Vigo”, (publicada no
BOPG número 116 do 25 de marzo de 2021), 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 Segunda e Consellería de Economía,
Empresa e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente segundo e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación, con motivo do debate da pregunta 12799 que tivo
lugar na sesión plenaria do 24 de marzo de 2021.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2021-03-24?
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part=7f2b33e0-6737-4851-bf19-da690a26d348&start=760 ”.
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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