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ción de emendas ao articulado á Proposición de lei de reforma da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega
para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (doc. núm. 16419, 11/PPL-000007)
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ı 17656 - 6747 (11/PRE-000768)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a instalación da EDAR do polígono da Madanela, de Melide
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Sobre as actuacións, detalladas por provincias, da Xunta de Galicia nas que se investiron os 105 millóns de euros do plan de investimentos recollido dentro do Plan estratéxico Xacobeo 2021 63438
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ı 17625 - 8527 (11/PRE-002448)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da mediación, a través do Consello Galego de Relacións Laborais, para solucionar a situación laboral en que se atopan os condutores da liña de
transporte público colectivo Santiago-Aeroporto-Santiago, anteriormente inserida na liña Lugo-Santiago con anexos
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ı 17654 - 8533 (11/PRE-002449)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre os criterios seguidos pola empresa Meisa para adxudicar o contrato de xestión da estación
de montaña de Manzaneda á sociedade Artabria Turismo, S.L., a participación da Xunta de Galicia
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na xuntanza do consello de administración en que se adoptou ese acordo e a súa opinión respecto
da necesidade de inserir os concellos de Trives e Castro Caldelas nese órgano
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ı 17753 - 10374 (11/PRE-002679)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución, no primeiro semestre de 2021, das
obras de renovación das beirarrúas da estrada PO-552, ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, no
concello de Nigrán, e as súas razóns para non consignar orzamento necesario para ese ﬁn 63447

ı 17653 - 11991 (11/PRE-002889)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a actualización e o funcionamento do programa de xestión procesual Minerva e o uso da lingua galega na Administración de xustiza
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ı 17701 - 12785 (11/PRE-003043)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre as verteduras depositadas en zonas forestais e montes en man común

ı 17652 - 12991 (11/PRE-003063)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade respecto da construción, na XI
lexislatura, da vía do acceso sur ao porto da Guarda
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ı 17691 - 13384 (11/PRE-003354)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as razóns da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para elixir a fórmula de
concorrencia non competitiva para a convocatoria de subvencións destinadas aos concellos de
menos de 20.000 habitantes para a creación ou mellora de infraestruturas, e os datos referidos ás
solicitudes presentadas
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ı 17690 - 13452 (11/PRE-003363)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as bases reguladoras da convocatoria de subvencións para a mellora ou creación de infraestruturas en concellos con poboación inferior a 20.000 habitantes
63460

ı 17651 - 13817 (11/PRE-003412)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos á implantación, uso e eﬁcacia dos códigos QR para detectar novos gromos
de covid-19 e para controlar a capacidade dos locais de hostalaría
63462
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ı 17700 - 13990 (11/PRE-003435)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para convocar para o ano 2021 en réxime de concorrencia non
competitiva as subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestruturas nos concellos de
Galicia con poboación inferior a 20.000 habitantes, así como os datos referidos ás solicitudes presentadas
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ı 17650 - 14438 (11/PRE-003484)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da implementación dunha liña de axudas especíﬁca
dirixida a determinados establecementos de hostalaría co ﬁn de cubrir os custos de adquisición e
instalación dos medidores de CO2 establecidos na Orde do 14 de abril
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ı 17699 - 14975 (11/PRE-003542)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para axilizar a reparación e o asfaltado
da vía LU-653
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ı 17649 - 15814 (11/PRE-003602)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as actuacións do Goberno galego para conseguir a homologación do Camiño dos Faros como
ruta de gran percorrido
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ı 17752 - 15923 (11/PRE-003614)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a realización das obras de soterramento da avenida de
Beiramar en Vigo
63474

ı 17624 - 16136 (11/PRE-003636)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as inspeccións realizadas pola Xunta de Galicia respecto da xestión do Servizo de Axuda no
Fogar
63476

ı 17623 - 16146 (11/PRE-003638)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as consecuencias da incompatibilidade da Renda de inclusión social de Galicia coa percepción
do Ingreso Mínimo Vital e as previsións da Xunta de Galicia para a reforma lexislativa que evite esa
situación
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ı 17622 - 16178 (11/PRE-003643)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o desenvolvemento normativo dos requirimentos materiais e funcionais de determinados
servizos para persoas dependentes con discapacidade
63481

ı 17621 - 16247 (11/PRE-003653)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de dotar o concello de Vilalba dun centro de día

ı 17698 - 16252 (11/PRE-003654)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre os criterios e actuacións da Dirección Xeral de Planiﬁcación Enerxética e Recursos Naturais
respecto da declaración de impacto ambiental do proxecto de restauración da mina da Casalonga,
no concello de Teo
63486

ı 17620 - 16255 (11/PRE-003655)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa creación dun centro público de atención residencial en Boiro
63488

ı 17648 - 16344 (11/PRE-003663)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia das conclusións do informe do Consello de Contas
respecto da xestión económica da Deputación de Ourense durante o exercicio 2018
63491

ı 17689 - 16384 (11/PRE-003670)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre os criterios da Xunta de Galicia respecto da contratación de informes sobre o fenómeno da
ocupación de vivendas en Galicia
63493
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ı 17688 - 16471 (11/PRE-003680)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a demora na aprobación dos plans xerais de ordenación municipal dos concellos de Silleda,
Vila de Cruces e Agolada
63495

ı 17647 - 16501 (11/PRE-003684)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
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Sobre o coñecemento e a valoración da Xunta de Galicia respecto dos programas de cooperación
económica das deputacións galegas coas entidades locais
63497

ı 17751 - 16512 (11/PRE-003685)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre a reunión que debe manter a Consellería de Política Social coas entidades de iniciativa social
que prestan servizos sociais para abordar a problemática derivada dos sobrecustos motivados
polas medidas sobrevidas da covid-19
63499

ı 17687 - 16604 (11/PRE-003695)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a situación do depósito de residuos do Gorxal en Cabral, concello de Vigo, e as medidas adoptadas para a restauración da zona afectada
63503

ı 17686 - 16742 (11/PRE-003713)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa instalación dunha planta de xestión de residuos de construción e demolición no lugar de Obra de Paño, no concello de Bergondo 63505
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ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 6 de xullo de 2021, en relación coas declaracións de actividades e de bens de dereitos de varios deputados e deputadas
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.2. Proposicións de lei

Acordo da Mesa do Parlamento, do 12 de xullo de 2021, polo que se amplía o prazo de
presentación de emendas ao articulado á Proposición de lei de reforma da Lei 11/2007,
do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero
(doc. núm. 16419, 11/PPL-000007)
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 17983, o escrito do G. P. dos
Socialistas de Galicia polo que solicita a ampliación do prazo para a presentación de emendas ao
articulado á Proposición de de reforma da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e
o tratamento integral da violencia de xénero (doc. núm. 16419, 11/PPL-000007).
Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara, a Mesa, por unanimidade, acorda:
1º. Ampliar, por primeira vez, o prazo de presentación de emendas ao articulado á Proposición de lei
de reforma da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (doc. núm. 16419, 11/PPL-000007), ata o día 4 de setembro de 2021, ás 18.30 horas.
2º. Notiﬁcar este acordo aos grupos parlamentarios.
3º. Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2021
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 6 de xullo de 2021, tivo coñecemento das respostas
da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:
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Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación
- 17656 - 6747 (11/PRE-000768)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a instalación da EDAR do polígono da Madanela, de Melide
- 17612 - 7402 (11/PRE-002371)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as deﬁciencias recollidas pola veciñanza da área metropolitana da Coruña
- 17655 - 8195 (11/PRE-002422)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as actuacións, detalladas por provincias, da Xunta de Galicia nas que se investiron os 105 millóns de euros do plan de investimentos recollido dentro do Plan estratéxico Xacobeo 2021
- 17625 - 8527 (11/PRE-002448)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da mediación, a través do Consello Galego de Relacións Laborais, para solucionar a situación laboral en que se atopan os condutores da liña de
transporte público colectivo Santiago-Aeroporto-Santiago, anteriormente inserida na liña Lugo-Santiago con anexos
- 17654 - 8533 (11/PRE-002449)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre os criterios seguidos pola empresa Meisa para adxudicar o contrato de xestión da estación
de montaña de Manzaneda á sociedade Artabria Turismo, S.L., a participación da Xunta de Galicia
na xuntanza do consello de administración en que se adoptou ese acordo e a súa opinión respecto
da necesidade de inserir os concellos de Trives e Castro Caldelas nese órgano
- 17753 - 10374 (11/PRE-002679)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución, no primeiro semestre de 2021, das
obras de renovación das beirarrúas da estrada PO-552, ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, no
concello de Nigrán, e as súas razóns para non consignar orzamento necesario para ese ﬁn
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- 17653 - 11991 (11/PRE-002889)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a actualización e o funcionamento do programa de xestión procesual Minerva e o uso da lingua galega na Administración de xustiza
- 17701 - 12785 (11/PRE-003043)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre as verteduras depositadas en zonas forestais e montes en man común
- 17652 - 12991 (11/PRE-003063)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
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Sobre as previsións da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade respecto da construción, na XI
lexislatura, da vía do acceso sur ao porto da Guarda
- 17691 - 13384 (11/PRE-003354)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as razóns da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para elixir a fórmula de
concorrencia non competitiva para a convocatoria de subvencións destinadas aos concellos de
menos de 20.000 habitantes para a creación ou mellora de infraestruturas, e os datos referidos ás
solicitudes presentadas
- 17690 - 13452 (11/PRE-003363)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as bases reguladoras da convocatoria de subvencións para a mellora ou creación de infraestruturas en concellos con poboación inferior a 20.000 habitantes
- 17651 - 13817 (11/PRE-003412)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos á implantación, uso e eﬁcacia dos códigos QR para detectar novos gromos
de covid-19 e para controlar a capacidade dos locais de hostalaría
- 17700 - 13990 (11/PRE-003435)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para convocar para o ano 2021 en réxime de concorrencia non
competitiva as subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestruturas nos concellos de
Galicia con poboación inferior a 20.000 habitantes, así como os datos referidos ás solicitudes presentadas
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- 17650 - 14438 (11/PRE-003484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da implementación dunha liña de axudas especíﬁca dirixida a determinados establecementos de hostalaría co ﬁn de cubrir os custos de adquisición
e instalación dos medidores de CO2 establecidos na Orde do 14 de abril
- 17699 - 14975 (11/PRE-003542)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para axilizar a reparación e o asfaltado
da vía LU-653
- 17649 - 15814 (11/PRE-003602)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as actuacións do Goberno galego para conseguir a homologación do Camiño dos Faros como
ruta de gran percorrido
- 17752 - 15923 (11/PRE-003614)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a realización das obras de soterramento da avenida
de Beiramar en Vigo
- 17624 - 16136 (11/PRE-003636)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as inspeccións realizadas pola Xunta de Galicia respecto da xestión do Servizo de Axuda no
Fogar
- 17623 - 16146 (11/PRE-003638)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as consecuencias da incompatibilidade da Renda de inclusión social de Galicia coa percepción
do Ingreso Mínimo Vital e as previsións da Xunta de Galicia para a reforma lexislativa que evite esa
situación
- 17622 - 16178 (11/PRE-003643)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o desenvolvemento normativo dos requirimentos materiais e funcionais de determinados
servizos para persoas dependentes con discapacidade
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- 17621 - 16247 (11/PRE-003653)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de dotar o concello de Vilalba dun centro de día
- 17698 - 16252 (11/PRE-003654)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre os criterios e actuacións da Dirección Xeral de Planiﬁcación Enerxética e Recursos Naturais
respecto da declaración de impacto ambiental do proxecto de restauración da mina da Casalonga,
no concello de Teo
- 17620 - 16255 (11/PRE-003655)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa creación dun centro público de atención residencial en Boiro
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- 17648 - 16344 (11/PRE-003663)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia das conclusións do informe do Consello de Contas
respecto da xestión económica da Deputación de Ourense durante o exercicio 2018
- 17689 - 16384 (11/PRE-003670)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre os criterios da Xunta de Galicia respecto da contratación de informes sobre o fenómeno da
ocupación de vivendas en Galicia
- 17688 - 16471 (11/PRE-003680)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a demora na aprobación dos plans xerais de ordenación municipal dos concellos de Silleda,
Vila de Cruces e Agolada
- 17647 - 16501 (11/PRE-003684)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre o coñecemento e a valoración da Xunta de Galicia respecto dos programas de cooperación
económica das deputacións galegas coas entidades locais
- 17751 - 16512 (11/PRE-003685)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre a reunión que debe manter a Consellería de Política Social coas entidades de iniciativa social
que prestan servizos sociais para abordar a problemática derivada dos sobrecustos motivados
polas medidas sobrevidas da covid-19

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 17687 - 16604 (11/PRE-003695)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a situación do depósito de residuos do Gorxal en Cabral, concello de Vigo, e as medidas adoptadas para a restauración da zona afectada
- 17686 - 16742 (11/PRE-003713)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa instalación dunha planta de xestión de residuos de construción e demolición no lugar de Obra de Paño, no concello de Bergondo
Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.3. Réxime e goberno interior

2.3.3. Estatuto dos deputados
2.3.3.1. Declaracións de bens e dereitos e de actividades

Acordo da Mesa do Parlamento, do 6 de xullo de 2021, en relación coas declaracións de
actividades e de bens de dereitos de varios deputados e deputadas
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 6 de xullo de 2021, adoptou os seguintes acordos
Declaracións orixinarias de actividades:
— Dª Noelia Otero Lago (doc. núm. 17338)
Declaración orixinaria de bens e dereitos:
— Dª Noelia Otero Lago (doc. núm. 17339)
Declaracións modiﬁcativas de bens e dereitos:
— D. Miguel Ángel Santalices Vieira (doc. núm. 7564)
— D. Borja Verea Fraiz (doc. núm. 10242)
— Dª Cristina Sanz Arias (doc. núm. 11051)
— Dª María Sol Díaz Mouteira (doc. núm. 11422)
— D. Iago Tabarés Pérez-Piñeiro (doc. núm. 13328)
— D. Daniel Castro García (doc. núm. 15695)
— D. Xosé Luis Bará Torres (doc. núm. 17176) e
— D. Diego Calvo Pouso (doc. núm. 17763).
Tómase coñecemento e publíquense as declaracións no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e
no Portal de transparencia da Cámara.
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Santiago de Compostela, 8 de xullo 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 6747, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Rivas Cruz, e
outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “a instalación da EDAR do Polígono da
Madanela de Melide”, (publicada no BOPG número 76 o 14 de xaneiro 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 Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O saneamento e a depuración son competencias municipais, así se establece na normativa
básica en materia de réxime local. 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, 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
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municipais.
Esta normativa resérvalle 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.
O concellos son responsables do seu sistema de saneamento e son o que deben decidir
tecnicamente a mellor maneira de xestionar o seu saneamento e as infraestruturas que
necesitan para que sexa eficaz. Son tamén os concellos os responsables de controlar os
vertidos e que estes vertidos cumpran cos límites establecidos no Anexo II do Decreto
141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento do Servizo Público de
Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia.
A Xunta de Galicia, polo tanto, non ten atribuídas as responsabilidades en materia de
saneamento e depuración nin pode interferir na execución dunhas competencias que son
dos concellos.
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O que si fai o Goberno galego é prestar apoio técnico e financeiro aos concellos para
axudalos a desenvolver de xeito máis eficaz e eficiente as competencias que teñen
reservadas en materia de subministro de auga, rede de sumidoiros e depuración. Tamén,
coa fin de controlar os vertidos que poidan producirse, a Xunta efectúa as correspondentes
inspeccións, que, en caso necesario, dan lugar a apertura de expedientes e á realización
das actuacións encamiñadas a lograr o cese ou emenda dos vertidos e, de ser o caso, a
sanción dos feitos.
No que respecta á colaboración técnica e financeira prestada pola Xunta ao Concello de
Melide na actuación á que se refire a iniciativa, hai que indicar que se fixo por fases. Na
primeira, acometeuse o proxecto de mellora da rede de saneamento do polígono,
completando a rede separativa. Esta actuación permitiu afrontar unha segunda fase, que
consistiu na análise dos caudais e das concentracións dos principais contaminantes que
circulan por esta rede. Ao ser augas industriais, resultaba fundamental caracterizar ben a
natureza das augas residuais para comprobar se eran compatibles coas augas residuais
urbanas e, en función do resultado, os técnicos puidesen decidir o mellor sistema de
tratamento.
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Por este motivo, organizouse unha campaña de medicións de caudais, en tempo seco e en
tempo de choiva, durante varias semanas, con días laborables e non laborables, e
tomáronse e analizáronse mostras de augas suficientes para poder obter polutogramas
representativos deste polígono.
Tras a realización destas análises traballouse nunha terceira fase, que culminou coa
redacción do proxecto de conexión das augas fecais do polígono industrial da Madalena co
sistema de saneamento de Melide, cuxa finalidade é resolver os problemas de saneamento
do polígono da Madanela, proxecto que xa foi rematado e supervisado e que foi remitido ao
Concello de Melide.
O Concello de Melide dispón, na actualidade, dunhas instalacións de depuración de augas
residuais urbanas que traballan, en tempo seco, ao 30% da capacidade de deseño en canto
á carga orgánica e ao 40% do seu caudal nominal. Polo tanto, sempre e cando os vertidos
realizados polas industrias na rede de sumidoiros do polígono cumpran cos límites
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establecidos no Anexo II do Decreto 141/2012 do 21 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de
Galicia, é unha solución axeitada a curto e medio prazo.
A Xunta de Galicia buscou dar solución ao problema de saneamento que ten o polígono
industrial de Melide, nun marco de colaboración solicitado polo

Concello de Melide,

conectando a rede de polígono coa depuradora municipal de Melide. Débese ter en conta
que unha EDAR é un elemento dun sistema de saneamento e que non existe unha única
estratexia de saneamento para un polígono industrial.
Hai que ter presente tamén que a composición das augas residuais vertidas por unha
industria varía segundo a súa actividade. Por esa razón, todos os vertidos que se realizan
ao saneamento dun polígono deben cumprir primeiro cos límites establecidos no Anexo II do
Decreto 141/2012 do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento do Servizo Público de
Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia. Posteriormente, o xestor da rede
municipal ten que determinar se é preciso contar cunha EDAR no polígono que permita un
vertido directo ao dominio público das augas, ou conectar o sistema de saneamento do
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polígono á rede municipal”.
O que lle remito para o seu coñecemento 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: 7402, 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 deficiencias recollidas pola veciñanza
da área metropolitana da Coruña”, (publicada no BOPG número 104 do 1 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 Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego completou o pasado mes de decembro a implantación do Plan de
Transporte Público de Galicia, que garante o futuro dun servizo público tan fundamental para a
comunidade galega como é o trasporte interurbano.
O novo modelo de transporte público é froito de anos de traballo e planificación por parte de
equipos profesionais multidisciplinares e da coordinación con empresas e administracións
locais.
Na área de influencia da Coruña, o pasado 23 de decembro botaron a andar 5 novos contratos
que se sumaron a outros 2 implantados ao longo do 2020.
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O Goberno galego e os alcaldes dos concellos que forman parte do Plan de Transporte
Metropolitano da Coruña asinaron a renovación dos convenios, garantindo a continuidade deste
plan social que reduce o custo para os usuarios e supón un investimento autonómico de máis
de 15,2 millóns de euros para os vindeiros 4 anos. Deste xeito, case 160.000 veciños da área
da Coruña seguen a gozar de descontos nos billetes, transbordos gratuítos e rebaixas
adicionais para aquelas persoas usuarios recorrentes e familias numerosas. Ademais nesta
área tamén hai 23.500 mozos menores de 21 anos que viaxan de balde en autobús coa tarxeta
Xente Nova, implantada nesta área desde 2016 e que dende o pasado 21 de maio se estendeu
a toda Galicia.
A suma coordinada de todos estes servizos de transporte interurbano e transporte metropolitano
integra unha rede de autobuses que atende as necesidades da cidadanía de 17 concellos: A
Coruña, Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carballo, Carral, Cerceda, Culleredo,
Curtis, A Laracha, Miño, Oleiros, Ordes, Oza-Cesuras e Sada.
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Tendo en conta a magnitude da renovación íntegra dos servizos de transporte público
interurbano, as incidencias puntuais detectadas nos primeiros momentos do funcionamento
efectivo das novas concesións foron mínimas. Grazas ao traballo de seguimento realizado,
dende o primeiro momento aplicáronse axustes puntuais, tanto de liñas como de horarios,
paradas ou frecuencias, para atender de forma concreta, precisa e axeitada as necesidades da
poboación. A Xunta, de feito, mantén activados mecanismos que permiten recoller as
incidencias que poidan xurdir nos servizos, e tamén recoller as valoracións achegadas pola
cidadanía e os concellos.
É preciso lembrar que o deseño do novo mapa de servizos foi un proceso aberto ao diálogo, no
que foron atendidas as solicitudes das administracións locais e outros axentes, como centros
educativos. Ao mesmo tempo, o traballo coas empresas titulares das concesións é diario, coa
fin de trasladar ao funcionamento do transporte público todas aquelas posibilidades de mellora
que vaian xurdindo.
Para que os usuarios dispoñan, dun xeito sinxelo e accesible, da información sobre horarios e
paradas, indispensable para a planificación da vida diaria, púxose en marcha a web Bus.gal.
Ademais, as obrigas das empresas operadoras inclúen a publicidade dos horarios dispoñibles,
polo que ambos os dous sistemas complementarios facilitan o acceso de toda a cidadanía á
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información sobre os servizos, horarios e frecuencias do transporte público interurbano“.
O que lle remito para o seu coñecemento 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: 8195, 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, detalladas por
provincias, da Xunta de Galicia nas que se investiron os 105 millóns de euros do plan
de investimentos recollido dentro do Plan estratéxico Xacobeo 2021”, (publicada no
BOPG número 86 o 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 Primera e Consellería de Presidencia,

Xustiza e Turismo, que ten o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a estas preguntas xa foron tratados polo
Goberno no seo do Pleno do Parlamento de Galicia, na sesión celebrada o 26 de maio de
2021 no debate da iniciativa con número de rexistro 8193 , presentada polo mesmo grupo
parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2021-05-26?
part=792b621d-95e2-4b18-ba1e-73b49ffbbd83&start=10175
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, que se está a traballar
para que o Xacobeo sexa un poderoso motor de creación de riqueza sustentable para
Galicia nos seguintes ámbitos
•

En primeiro lugar a seguridade, hoxe mais ca nunca é importantísimo trasladar a

imaxe de que o Camiño de Santiago é un camiño seguro.
•

En segundo lugar a mellora das infraestruturas e da paisaxe, para o que sempre

temos en conta as demandas dos diferentes Concellos e axentes do Camiño
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•

En terceiro termo, a promoción. Unha campaña, que se estenderá durante os

vindeiros meses e incidirá nas garantías sanitarias e nos atractivos da Ruta Xacobea para
atraer ás e aos peregrinos.
•

E, por último, a programación que estamos a elaborar en función da realidade

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 8527, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don

Paulo Ríos Santomé, e

outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as previsións do Goberno galego respecto da
mediación, a través do Consello Galego de Relacións Laborais, para solucionar a situación
laboral en que se atopan os condutores da liña de transporte público colectivo SantiagoAeroporto-Santiago, anteriormente inserida na liña Lugo-Santiago con anexos”, (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 Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Nos contratos de concesión de servizos de transporte público regular de viaxeiros de uso xeral
por estrada de titularidade autonómica, incluídos no Plan de Transporte Público de Galicia,
estanse a respectar con absoluta pulcritude os requisitos de subrogación do persoal que se
derivan dos diferentes convenios colectivos do sector do transporte de viaxeiros por estrada, en
cada provincia de Galicia, así como dos acordos marco, a nivel autonómico e estatal, en relación
a esa materia.
Tamén se están a respectar as condicións de subrogación, así como o resto de cláusulas de
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contido social, que se incorporaron aos pregos de condicións que rexeron a licitación dos
contratos que desenvolven o Plan de Transporte Público de Galicia a partir do acordo acadado en
marzo do ano 2019 entre a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e as organizacións
sindicais máis representativas do sector en Galicia.
En relación ao servizo de transporte que conecta a cidade de Santiago de Compostela co
aeroporto de Lavacolla, hai que recordar que esta viña sendo prestada, por razóns históricas, a
través dunha concesión de titularidade autonómica, a que conectaba as cidades de Santiago de
Compostela e Lugo.
Ao tratarse dunha concesión implantada antes da posta en funcionamento do servizo de
transporte urbano colectivo da cidade de Santiago de Compostela, o seu operador mantivo o
dereito á prestación dese servizo ata decembro de 2020, momento no que se produciu a
renovación da concesión.
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Nese sentido, como parte dos traballos preparatorios do Plan de Transporte Público de Galicia, a
Dirección Xeral de Mobilidade mantivo os contactos necesarios co Concello de Santiago de
Compostela, que era o competente para a prestación dese servizo, ao tratarse dun tráfico
intramunicipal.
Como resultado deses contactos, o Concello de Santiago de Compostela manifestou, de xeito
expreso, a súa intención de prestar directamente o servizo entre o centro da cidade e o aeroporto
de Lavacolla.
Do mesmo xeito, o Concello de Santiago de Compostela recibiu da Dirección Xeral de Mobilidade
a información relativa ao persoal desa liña que debía subrogar ao abeiro dos convenios colectivos
e acordos marco aplicables.
En consecuencia, e respectando a vontade do Concello de Santiago de Compostela, no exercicio
das súas competencias propias, así como da súa autonomía local, a Dirección Xeral de
Mobilidade excluíu o servizo de transporte entre a cidade de Santiago de Compostela e o
aeroporto de Lavacolla das novas concesións de transporte público que desenvolveron o Plan de
Transporte Público de Galicia.
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Porén, chegado o momento no que se produciu a renovación das concesións afectadas, o 23 de
decembro de 2020, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade tivo coñecemento de que a
Concello de Santiago de Compostela se opuxo a proceder á subrogación do persoal que, ata
entón, viña prestando servizos nesa liña de transporte. E iso, a pesar de que, a partir desa
mesma data, o servizo de transporte urbano municipal do Concello de Santiago de Compostela
pasou a prestar ese mesmo servizo, mediante a prolongación dunha liña xa existente.
Por outra banda, cumpre sinalar que o Consello Galego de Relacións Laborais (CGRRLL)
constitúese como o ente de diálogo institucional entre sindicatos e asociacións empresariais e, no
desenvolvemento das súas funcións, actúa con autonomía respecto á Xunta de Galicia e de
calquera outra institución da comunidade autónoma.

Pá xina 2 de 3
63442

Así mesmo, o Acordo Interprofesional Galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de
conflitos de traballo (AGA) (resolución de 26 de decembro de 2019), establece nos seus artigos
46.1 e 52.1 a lexitimación da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e as organizacións
sindicais Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia (SN de CC.OO. de
Galicia),Confederación Intersindical Galega (CIG) e Unión Xeral de Traballadores de Galicia
(UGT-Galicia), e ás propias persoas traballadoras e ás empresas afectadas polos conflitos, a
solicitar os servizos de solución extraxudicial dos mesmos, entre os que se atopa a mediación
laboral.
Polo tanto, é o CGRRLL o organismo previsto para o exercicio das funcións de mediación na
comunidade autónoma de Galicia, e as partes afectadas polos mesmos conflitos as que poden
exercer este dereito a solicitar esta mediación nos conflitos como o descrito.
No seu defecto, as persoas traballadoras poderán recorrer igualmente á reclamación dos seus
dereitos a través da presentación das correspondentes demandas de conflito colectivo ou
individual ante a xurisdición social, conforme ao previsto no artigo 2 da lei reguladora desta
xurisdición“.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
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de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/1178872
Data
25/06/2021 13:16

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 8533, formulada polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Carlos Francisco Rivera, e outros/as deputados/as do
mesmo grupo sobre “os criterios seguidos pola empresa Meisa para adxudicar o contrato de
xestión da estación de montaña de Manzaneda á sociedade Artabria Turismo, S.L., a partici
pación da Xunta de Galicia na xuntanza do consello de administración en que se adoptou ese
acordo e a súa opinión respecto da necesidade de inserir os concellos de Trives e Castro
Caldelas nese órgano”, (publicada no BOPG número 86 o 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 Primera e Consellería de Presidencia,

Xustiza e Turismo, que ten o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a estas preguntas xa foron tratados polo Goberno no seo
da Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos, na sesión celebrada o 5 de marzo de 2021 no
debate da iniciativa con número de rexistro 8532 , presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2021-03-05?part=ff41fc3c-2dfb-4099b85b-4d1c197667e8&start=121
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, que nos atopamos ante unha
CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROOE3D52Mnl0
Verificación:
CVE-PREPAR: b1d26878-2852-db42-1496-eb692f204be5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

contratación cun período de contratación transitorio, adxudicada por interese público no mantemento
do Emprego e da defensa dos sectores económicos da comarca de Trives e da provincia de Ourense e
con unhas condicións económicas asociadas á xestión da Estación máis ventaxosas que as da oferta
que chegou á última fase da licitación declarada deserta e supoñen implicar á empresa coa facturación
e a mellor xestión da Estación de Manzaneda”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/1204195
Data
30/06/2021 13:02

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 10374, 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 re
specto da execución, no primeiro semestre de 2021, das obras de renovación das
beirarrúas da estrada PO-552, ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, no concello de
Nigrán, e as súas razóns para non consignar orzamento necesario para ese fin”,
(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 Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e
Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 10372, de similar contido e

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROd0qsKkf2b9
Verificación:
CVE-PREPAR: 149a4e27-add4-cc09-8c01-e830801eee80
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día do Pleno
celebrado o 23 de xuño de 2021, á que nos remitimos.
Na súa intervención, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade indicou que a Xunta de
Galicia leva investidos case 25 millóns de euros na última década en actuacións para
reforzar a seguridade viaria e a mobilidade no concello de Nigrán e que este municipio é un
dos concellos de Galicia que concentra máis investimento en materia de estradas e de
reforzo da seguridade viaria.
A resposta completa da Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos
seguintes enlaces:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2021-06-23?
part=29462f95-9040-4430-ad5b-6201b3185050&start=2454
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2021-06-23?
part=29462f95-9040-4430-ad5b-6201b3185050&start=2777
O que lle remito para o seu coñecemento 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: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROd0qsKkf2b9
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/1178869
Data
25/06/2021 13:16

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 11991, formulada polo Grupo Parlamentario do
Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, e outros/as deputados/as
do mesmo grupo sobre “a actualización e o funcionamento do programa de xestión procesual
Minerva e o uso da lingua galega na Administración de xustiza”, (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 Vicepresidencia Primera e
Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, que ten o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a estas preguntas xa foron tratados polo Goberno no seo
da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na sesión celebrada o 19 de
maio de 2021 no debate da iniciativa con número de rexistro 11990, presentada polo mesmo grupo
parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-1-institucional-administracion-xeralxustiza-interior-2021-05-19?part=5bfa5253-d800-4765-b9e0-a7ab3fa5740e&start=1177
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, que a Xunta de Galicia está a

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROgdarRjCEy9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2ec316e9-8489-5050-1643-782e4c681489
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

garantir e mesmo a impulsar a cooficialidade lingüística na Administración da xustiza en Galicia no
actual escenario que as disposicións normativas teñen establecido, determinado por normativa
orgánica estatal, poñendo a disposición das oficinas xudiciais e fiscais en Galicia a través da rede
corporativa os recursos lingüísticos e as ferramentas necesarias para facilitar o traballo en lingua
galega”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/1188677
Data
28/06/2021 16:26

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 12785, 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 verteduras depositadas en zonas
forestais e montes en man común”, (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 Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Tanto a derrogada Lei 10/2008 de residuos de Galicia coma a vixente Lei 6/2021 (artigo 78)
determinan o alcance da responsabilidade en materia de residuos, establecendo que os
residuos terán sempre unha persoa responsable do cumprimento das obrigas que derivan da
súa produción e xestión, que se corresponderá co suxeito produtor ou outro suxeito posuidor
inicial ou o suxeito xestor, que poderán exercer accións de repetición cando os custos en que
incorresen deriven dos incumprimentos legais ou contractuais doutras persoas físicas ou

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROoSzy7q31S9
Verificación:
CVE-PREPAR: 691dbf32-6105-b138-13e1-21197e843430
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xurídicas.
Todo co obxectivo de protexer o medio ambiente evitando a permanencia destes vertidos,
especialmente cando afectan a espazos forestais”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/1178867
Data
25/06/2021 13:16

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 12991, 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 da Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade respecto da construción, na XI lexislatura, da vía do
acceso sur ao porto da Guarda”, (publicada no BOPG número 120 o 6 de abril 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
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director da Axencia Galega de
Infraestruturas en resposta á pregunta oral en Comisión número 12990, de similar contido e
formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª
celebrada o 18 de xuño de 2021, á que nos remitimos.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROF3vZbbZJC7
Verificación:
CVE-PREPAR: 76fb93a8-9473-91a8-ae43-b4a9013a7b34
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Na súa intervención, o director da Axencia Galega de Infraestruturas salientou, entre outras
cuestións, que a Xunta traballa na reforzo da seguridade viaria e a mobilidade no concello da
Guarda e na súa contorna co impulso da continuación da VAP do Baixo Miño e de obras de
conservación das estradas autonómicas.
No que respecta á VAP Tui - A Guarda, subliñou que está en execución o treito entre o
enlace coa A-55 e o polígono de Areas, cun investimento autonómico de 21,2 millóns de
euros. Fixo fincapé tamén nas actuacións executadas e programadas no eido de mellora de
seguridade nas vías autonómicas nesta zona, indicando que a Xunta investiu nos últimos
anos máis de 425.000 euros en actuacións de reforzos de firme nas estradas PO-352 e PO552, incluíndo a travesía da Guarda.
A resposta completa do director da Axencia Galega de Infraestruturas pode verse nos
seguintes enlaces:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizoa-2021-06-18?part=b106e86c-5de0-4e1d-a3edbfadb5ae4335&start=546
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizoa-2021-06-18?part=b106e86c-5de0-4e1d-a3edbfadb5ae4335&start=1359
O que lle remito para o seu coñecemento 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: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/1186349
Data
28/06/2021 12:43

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 13384, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luis Bará Torres, e
outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as razóns da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda para elixir a fórmula de concorrencia non competitiva
para a convocatoria de subvencións destinadas aos concellos de menos de 20.000
habitantes para a creación ou mellora de infraestruturas, e os datos referidos ás sol
icitudes presentadas”, (publicada no BOPG número 122 do 8 de abril 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 Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Lei 9/2007 de subvencións de Galicia establece que se poderá recorrer ao réxime de
concorrencia non competitiva naqueles supostos nos que, polo obxecto e finalidade da
CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTRO6RMraVEyg7
Verificación:
CVE-PREPAR: 8e7d6882-9871-5364-6132-16664c096ce8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

subvención, non é necesario realizar a comparación de solicitudes..
Partindo do cumprimento dos requisitos exixidos na propia de 5 de marzo de 2021, o criterio
de adxudicación foi a rigorosa orde de rexistro de entrada da solicitude, sempre e cando se
achegase a documentación necesaria.
As administracións locais que presentaron a súa solicitude tiñan que cumprir unha serie de
requisitos, como ter remitidas as contas do concello ao Consello de Contas; acreditar a
viabilidade do proxecto referido e poder iniciar no presente exercicio as actuacións obxecto
da subvención. E as actuacións debían cumprir coas recomendacións establecidas na guía
de boas prácticas en intervencións en espazos públicos elaborada polo Instituto de Estudos
do Territorio, en liña co Plan Estratéxico da Paisaxe Galega, que guiará a acción neste eido
nos vindeiros catro anos.
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No Diario Oficial de Galicia do pasado 4 de xuño de 2021 publicouse a resolución, na que se
pode consultar o listado de concellos:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0532-270521-0003_gl.html
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
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NÂº SaÃ-da 2021/1186347
Data
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 13452, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, e
outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as bases reguladoras da convocatoria de
subvencións para a mellora ou creación de infraestruturas en concellos con poboación
inferior a 20.000 habitantes”, (publicada no BOPG número 122 do 8 de abril 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 Medio Ambiente,

Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Lei 9/2007 de subvencións de Galicia establece que se poderá recorrer ao réxime de
concorrencia non competitiva naqueles supostos nos que, polo obxecto e finalidade da
subvención, non é necesario realizar a comparación de solicitudes.
Partindo do cumprimento dos requisitos exixidos na propia de 5 de marzo de 2021, o criterio de
adxudicación foi a rigorosa orde de rexistro de entrada da solicitude, sempre e cando se achegase
a documentación necesaria.
As administracións locais que presentaron a súa solicitude tiñan que cumprir unha serie de

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROgeq52PUnO1
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

requisitos, como ter remitidas as contas do concello ao Consello de Contas; acreditar a viabilidade
do proxecto referido e poder iniciar no presente exercicio as actuacións obxecto da subvención. E
as actuacións debían cumprir coas recomendacións establecidas na Guía de boas prácticas en
intervencións en espazos públicos elaborada polo Instituto de Estudos do Territorio, en liña co
Plan estratéxico da paisaxe galega que guiará a acción neste eido nos vindeiros catro anos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/1178864
Data
25/06/2021 13:16

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 13817, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego Sanromán e don Martín Seco García,
sobre “os datos referidos á implantación, uso e eficacia dos códigos QR para detectar novos
gromos de covid-19 e para controlar a capacidade dos locais de hostalaría”, (publicada no BOPG
número 123 do 13 de abril 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
Primera e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, que ten o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a estas preguntas xa foron tratados polo Goberno no seo
do Pleno do Parlamento de Galicia na sesión celebrada o 12 de maio de 2021 no debate da iniciativa
con número de rexistro 13814, presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2021-05-12?part=bf9682f5d644-4be6-bd13-15617f593197&start=8
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, que a Xunta de Galicia pactou co
sector esta ferramenta dos códigos QR como unha solución sinxela, práctica, sen practicamente custe

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROt9dcBHalO7
Verificación:
CVE-PREPAR: ea2e3e17-7e15-bee0-54e2-50b2dedecc17
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

para os locais de hostalaría e moi útil para os clientes da hostalería que contarían con información
actualizada sobre os aforos dos locais e lles permitía, de xeito completamente voluntario, rexistrar a
súa presenza para en caso de necesidade poder proceder ao seu rastrexo”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/1188669
Data
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 13990, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, e outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre, “as razóns da Xunta de Galicia
para convocar para o ano 2021 en réxime de concorrencia non competitiva as
subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestruturas nos concellos de
Galicia con poboación inferior a 20.000 habitantes, así como os datos referidos ás
solicitudes presentadas”, (publicada no BOPG número 123 do 13 de abril 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 Medio

Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Lei 9/2007 de subvencións de Galicia establece que se poderá recorrer ao réxime de
CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROAAtjSdNHM8
Verificación:
CVE-PREPAR: a2ba8b10-6ee3-b046-f849-74e4e61ec1c1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

concorrencia non competitiva naqueles supostos nos que, polo obxecto e finalidade da
subvención, non é necesario realizar a comparación de solicitudes.
Partindo do cumprimento dos requisitos exixidos na propia de 5 de marzo de 2021, o criterio
de adxudicación foi a rigorosa orde de rexistro de entrada da solicitude, sempre e cando se
achegase a documentación necesaria.
As administracións locais que presentaron a súa solicitude tiñan que cumprir unha serie de
requisitos, como ter remitidas as contas do concello ao Consello de Contas; acreditar a
viabilidade do proxecto referido e poder iniciar no presente exercicio as actuacións obxecto
da subvención. E as actuacións debían cumprir coas recomendacións establecidas na guía
de boas prácticas en intervencións en espazos públicos elaborada polo Instituto de Estudos
do Territorio, en liña co Plan Estratéxico da Paisaxe Galega, que guiará a acción neste eido
nos vindeiros catro anos.
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No Diario Oficial de Galicia do pasado 4 de xuño de 2021 publicouse a resolución, na que
se pode consultar o listado de concellos:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0532-270521-0003_gl.html
O que lle remito para o seu coñecemento 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: 14438, formulada polo Grupo Parlamentario do
Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Daniel Pérez López, e outros/as deputados/as do
mesmo grupo sobre “as previsións do Goberno galego respecto da implementación dunha liña de
axudas específica dirixida a determinados establecementos de hostalaría co fin de cubrir os
custos de adquisición e instalación dos medidores de CO2 establecidos na Orde do 14 de abril”,
(publicada no BOPG número 131 do 29 de abril 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 Primera e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, que ten
o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a estas preguntas xa foron tratados polo Goberno no seo
da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo na sesión celebrada o 4 de maio de 2021 no
debate da iniciativa con número de rexistro 14437, presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxia-comercio-turismo2021-05-04?part=e6eaa461-5efa-4d8b-9ccd-741088d78ac9&start=4442

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROyCvewh4bo9
Verificación:
CVE-PREPAR: e06e4210-5e43-0957-1944-ad3fc78b3d54
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Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, que a Xunta de Galicia ao abeiro do I
e II Plan de Rescate leva executados en pouco máis de 6 meses un total de 182 millóns de euros,
atendendo 66.500 solicitudes. E estase a por en marcha o III Plan de rescate de autónomos que a
Xunta porá a dispor de autónomos e empresas 234,4 millóns de euros de fondos transferidos polo
Estado”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/1188668
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 14975, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Carmen Aira Díaz, e
outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre, “as actuacións que debe levar a cabo a
Xunta de Galicia para axilizar a reparación e o asfaltado da vía LU-653”, (publicada no
BOPG número 135 do 6 de maio 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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A estrada LU-653, pertencente á rede secundaria de estradas, ten unha lonxitude total de
18,600 km, un trazado sinuoso e unha anchura afirmada de 5 metros. Rexistra unha
intensidade de tráfico moi baixa, cunha IMD inferior a 250 vehículos diarios. Desde o pq
CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTRONr24U49fe3
Verificación:
CVE-PREPAR: 82559b53-2454-5a33-c5e8-4dfeca5e6872
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3,160 (final travesía de Pobra de Brollón) ata o seu final no pq 18,600 (Hospital do Incio)
presenta un firme granular con regos asfálticos con gravas miúdas.
Na programación do Servizo provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Lugo está
previsto acometer unha actuación de conservación extraordinaria na LU-653, proxectando
unha mellora do firme que dote a esta estrada dun pavimento de mesturas asfálticas en
quente. Esta actuación abordarase cando as dispoñibilidades orzamentarias así o permitan,
tendo sempre en conta a necesaria priorización das actuacións en base a criterios técnicos
de eficiencia e eficacia para o conxunto de toda a rede de estradas.
Con todo, acometeranse durante este mes de xuño obras de rexeneración do firme, por un
importe estimado de 85.000 €. Estas obras consistirán na rexeneración do pavimento
existente en todos os tramos deteriorados mediante a execución dun dobre tratamento
superficial de regos asfálticos con gravas miúdas.
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Así mesmo, tamén se reparará o muro de acompañamento, marxe esquerda, da ponte
sobre o río Cabe, cun importe estimado de 40.000 €. ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/1178858
Data
25/06/2021 13:16

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 15814, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Martín Seco García e dona Leticia Gallego Sanromán,
sobre “as actuacións do Goberno Galego respecto das previsións para constituír a mesa de
traballo e conseguir a homologación do Camiño dos Faros como ruta de gran percorrido” ,
(publicada no BOPG número 139 do 14 de maio 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 Primera e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, que ten
o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a estas preguntas xa foron tratados polo Goberno no seo
do Pleno do Parlamento de Galicia na sesión celebrada o 9 de xuño de 2021 no debate da iniciativa
con número de rexistro 15816, presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2021-06-09?part=170d54501702-49f0-b14c-46de1eea2a9c&start=10757
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, que dende a ATG vense mantendo
contactos co responsable da Fundación Galicia Sustentable e o representante do Xeodestino onde se
CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROIHwXblHYA6
Verificación:
CVE-PREPAR: 6676eec7-e334-2728-4dd5-2c18a543fcd3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

atopa a ruta para adiantar os traballos cara a unha posterior convocatoria e constitución dunha mesa
de traballo segundo o acordo aprobado. Neste senso e baixo a coordinación do responsable do
Xeodestino Costa da Morte durante os meses de Abril e Maio celebráronse varias reunións con
alcaldes e técnicos dos seguintes concellos polos que discorre”.
O que lle remito para o seu coñecemento 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

Pá xina 1 de 1

63472

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
25/06/2021 13:16:03

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROIHwXblHYA6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 25/06/2021 13:16:03

63473

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
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NÂº SaÃ-da 2021/1204193
Data
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 15923, 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 da Xunta de Galicia para
a realización das obras de soterramento do vial de Beiramar en Vigo”, (publicada no
BOPG número 141 do 20 de maio 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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“O túnel de Beiramar é unha actuación que precisa do acordo do Porto e do Concello de
Vigo para saír adiante de forma satisfactoria para todos. O Concello de Vigo debe procurar
esa situación de consenso como punto de partida para abordar o acordo institucional que
permita o impulso do túnel de Beiramar”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROGCj7cjGXz7
Verificación:
CVE-PREPAR: b1d5e6f2-f963-e956-b129-420474cf4800
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 16136, 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 inspeccións realizadas pola Xunta de
Galicia ao Servizo de Axuda no Fogar”, (publicada no BOPG número 144 do 26 de maio 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 Inspección de Servizos Sociais de Galicia realizou, nos últimos cinco anos, un total de 445
visitas de inspección aos programas de axuda no fogar privados e autorizados para prestar este
servizo no ámbito da comunidade autónoma.
As irregularidades detectadas máis frecuentes son a falta de supervisión no domicilio dos usuarios
por parte do persoal técnico de coordinación.
Os servizos de inspección propuxeron a imposición de sancións fundamentalmente por
incumprimento na supervisión dos usuarios e nas rateos de persoal. Os expedientes sancionadores
incoados no período de referencia por incumprimento da normativa vixentes foron 29.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROgVQ4QPgK16
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No ano 2020 por mor da pandemia da covid-19 impuxéronse algunhas sancións pola falta de
persoal para prestar o servizo.
O número de empresas sancionadas durante este período foi de 24 e o total das sancións
económicas impostas foi ao redor de 285.765 € “.
O que lle remito para o seu coñecemento 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: 16146, 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 consecuencias da incompatibilidade da
Renda de inclusión social de Galicia coa percepción do Ingreso Mínimo Vital e as p
revisións da Xunta de Galicia para a reforma lexislativa que evite esa situación”,
(publicada no BOPG número 144 do 26 de maio 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 Xunta de Galicia reclama que o Goberno central estableza un mecanismo de compensación
para evitar que as persoas que transitaron da Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga) ao
Ingreso Mínimo Vital (IMV) se vexan prexudicadas a causa dos meses nos que compatibilizaron
ambas prestacións, polos retrasos na concesión do IMV.
O Goberno central concedeu agora axudas correspondentes a solicitudes do ano pasado. E a
Xunta non deixou de pagar a Risga a aquelas persoas que estaban á espera do IMV. Unha vez

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROsguTRIuUU5
Verificación:
CVE-PREPAR: b6e3b943-4e45-ea43-5dd1-f604503b00e3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que o Estado aboou os pagos dos meses atrasados, a Administración autonómica debe solicitar
aos perceptores da Risga a devolución dos meses nos que cobraron ambas rendas por ser
incompatibles, tal e como recolle a Lei de Inclusión Social e se lle avisou no seu momento ao
Goberno Central.
Para paliar as consecuencias desta obriga legal, o Goberno galego está a conceder todas as
facilidades para que a situación volva á normalidade, como:
-

Ata dous anos e medio para facer a devolución;

-

E, para as familias con menores que sexan de especial vulnerabilidade (certificada por

un traballador social) condonaráselles o indebido, ata un máximo de 3400 euros, e non terán
que pagalo.
O obxectivo que se pretende conseguir é que non sexan as persoas máis vulnerables as que
paguen pola improvisación do Goberno central.
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Por outro lado, a Xunta comezará no vindeiro trimestre a tramitación da reforma da Lei de
inclusión social, en colaboración coas entidades e os profesionais do sector, para actualizar os
recursos a disposición das familias máis vulnerables.
Deste xeito, preténdese redefinir a Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga) e as Axudas de
Inclusión Social (AIS) para adaptalas á realidade actual e acomodalas ao novo contexto xurdido
coa entrada en vigor do Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Pero para poder avanzar na reforma da Lei de inclusión social de Galicia, é necesario que a
normativa do IMV sexa firme, e non se produzan máis cambios. As constantes modificacións por
parte do Goberno central dos requisitos e perfís de acceso ao IMV, fai moi difícil o labor de
adaptación da Risga “.
O que lle remito para o seu coñecemento 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: 16178, 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 da Xunta de Galicia en relación
co

desenvolvemento

normativo

dos

servizos

para

persoas

dependentes

con

discapacidade”, (publicada no BOPG número 144 do 26 de maio 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 Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a
promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e
determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, supuxo
un avance importante ao desenvolver o catálogo da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de
Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, en seis
carteiras de servizos específicos para persoas con discapacidade: discapacidade física, parálise
cerebral, dano cerebral adquirido, discapacidade intelectual, autismo e enfermidade mental.
Destacar que na elaboración destas carteiras participaron as distintas federacións de entidades do

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTRO0a5YNxdpo9
Verificación:
CVE-PREPAR: d8d644f7-3187-8946-c1c6-87ce46154f45
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

sector.
Esta norma, o Decreto 149/2013, do 5 de setembro, iniciou un cambio de enfoque na
regularización dos servizos ao priorizar o que se fai nos centros sobre as características dos
propios centros.
Tal e como se incluíu no Plan de Inspección do ano 2020 dende a Xunta de Galicia iniciouse o
procedemento de desenvolvemento da normativa en materia de discapacidade estando
actualmente en tramitación. Esta nova normativa paliará o déficit normativo existente en relación
aos requisitos materiais e funcionais dos centros de discapacidade.
É de destacar que a tramitación desta nova normativa é un procedemento complexo que require o
cumprimento de diversos trámites, así como da emisión de distintos informes preceptivos, sen
prexuízo dun trámite necesario de consultas coas entidades do sector aos efectos de que sexa
unha norma consensuada.
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No ano 2020 e no contexto da pandemia, a Xunta de Galicia centrou os seus esforzos na saúde e
protección da poboación institucionalizada, polo que os procesos de desenvolvemento normativo
víronse afectados pola crise sanitaria. Actualmente, ante a evolución da situación epidemiolóxica,
dende o goberno autonómico continúase a traballar na elaboración do texto normativo de
desenvolvemento da normativa en materia de discapacidade que se entende debe ser unha norma
consensuada coas entidades do sector.
Polo exposto, incídese en que a Xunta de Galicia ten en marcha o proceso de elaboración do
desenvolvemento do marco normativo referenciado o que emendase o déficit normativo neste
eido, sempre baixo a premisa de que debe ser un proceso participativo e consensuado coas
entidades que conforman o tecido da atención á discapacidade.
Así, esta normativa establecerá os requisitos materiais e funcionais dos distintos recursos
residenciais e de atención diúrna, diferenciando por cada tipo de discapacidade: discapacidade
física, parálise cerebral, dano cerebral adquirido, discapacidade intelectual, autismo e enfermidade
mental.
Con este obxectivo trátase de buscar unha atención de calidade e adecuada a cada tipo de
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REXISTRO0a5YNxdpo9
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discapacidade“.
O que lle remito para o seu coñecemento 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: 16247, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez, e
outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “as previsións da Xunta de Galicia de dotar
ao concello de Vilalba cun centro de día”, (publicada no BOPG número 144 do 26 de maio 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 Goberno galego planifica a creación de novos centros para maiores en toda Galicia de
acordo a un estudo previo das necesidades que existan en cada zona, pero sempre co obxectivo
de dar unha resposta comarcal a esa demanda e que, polo tanto, non se cinga única e
exclusivamente aos potenciais usuarios que teña un municipio concreto.
Na zona da Terra Chá, á que pertence o concello de Vilalba, hai na actualidade tres centros en
funcionamento pertencentes á rede da Xunta de Galicia. Estes centros, que están pensados
como equipamentos de carácter supramunicipal para dar servizo a usuarios de varios concellos,
están situados en Abadín, Begonte e Cospeito e todos eles dispoñen de prazas libres.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROe8edmIiD58
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De todos os xeitos, Vilalba ten a posibilidade de promover e construír un centro de día de
titularidade municipal, tal e como fan outros concellos. Neste caso, a Xunta estaría en
disposición de colaborar na súa construción, mediante o financiamento da obra con fondos do
Mecanismo Europeo de Recuperación e Resilencia do programa Next Generation, unha vez que
sexan confirmados polo Goberno central“.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 16252, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noa Díaz Varela, e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre, “as actuacións previstas pola Dirección Xeral de
Planificación Enerxética e Recursos Naturais para levar a cabo a rehabilitación da mina
de Casaloga”, (publicada no BOPG número 144 do 26 de maio 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 Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª do pasado 18 de xuño de
2021 pola directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, en
resposta á pregunta oral 16250.
Na súa intervención, a directora xeral explicou a situación da declaración de impacto
ambiental coa que conta esta canteira e os pasos dados pola Consellería de Medio Ambiente”.
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REXISTRONxrrVsTHI9
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Enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 18 de xuño de 2021:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizoa-2021-06-18
O que lle remito para o seu coñecemento 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: 16255, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noa Díaz Varela, e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “as previsións da Xunta de Galicia en relación coa
creación dun centro público de atención residencial en Boiro”, (publicada no BOPG número
144 do 26 de maio 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:
“Desde o ano 2009, Galicia incrementou nun 44% a oferta de prazas públicas en residencias de
maiores, que pasou de 5.500 a 8.026. Ademais, a estas 8.026 prazas hai que sumarlle máis de
5.000 Bonos Residencia para axudar ás familias a pagar unha praza na residencia que prefiran
e polos que o Goberno galego aporta preto de 25M€ anuais.
A Xunta é consciente de que cómpre seguir reforzando esta opción para persoas dependentes,
por iso está a traballar coa Fundación Amancio Ortega na apertura de sete novas residencias
nas principais cidades galegas que serán 100% financiadas e construídas por dita fundación.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
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Para iso, contará cun investimento de máis de 90 M€, permitirá a creación de 800 novos postos
de traballo e creará 900 novas prazas públicas de maiores que pasarán a estar á disposición de
todas as galegas e galegos.
Por outro lado, Galicia é a segunda comunidade con máis dependentes atendidos a través do
Servizo de Axuda no Fogar: 23.485 ao remate de 2020.
O obxectivo da Xunta é que as persoas maiores de Galicia pasen esta etapa das súas vidas coa
atención que necesitan e prefiren.
En relación á comarca do Barbanza, á que pertence o concello de Boiro, informar que na
actualidade hai un total de 291 prazas públicas para persoas maiores.
O concello de Boiro conta con 40 prazas públicas no centro de día do Consorcio, 6 bonos para
residencias e centros de día e 66.540 horas anuais de SAF asignadas, polas que a Xunta
achega máis de 640.000 euros. Na actualidade a ratio de atención é do 47%.
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O concello de Ribeira conta con 106 prazas públicas na Residencia de Maiores da Xunta de
Galicia e 35 no Centro de Día de Alzheimer da Xunta así como 9 bonos para residencias ou
centros de día. En Ribeira hai 63.312 horas anuais de SAF asignadas por máis de 600.000
euros.
O concello da Pobra do Caramiñal conta con 40 prazas públicas no centro de día do Consorcio,
48 na residencia da Xunta e 2 bonos para residencias. Na Pobra hai 33.612 horas anuais de
SAF asignadas por máis de 300.000 euros e a ratio de atención é do 80%.
O concello de Rianxo conta con 5 bonos para residencias ou centro de día e 44.220 horas
anuais de SAF asignadas por máis de 400.000 euros“.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 16344, formulada polo Grupo Parlamentario do
Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños, e outros/as deputados/as do
mesmo grupo sobre “a valoración da Xunta de Galicia do informe do Consello de Contas respecto
da fiscalización da Deputación de Ourense para o exercicio 2018”, (publicada no BOPG número
144 do 26 de maio 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

Primera e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, que ten o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a estas preguntas xa foron tratados polo Goberno no seo
da Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos na sesión celebrada o 4 de xuño de 2021 no
debate da iniciativa con número de rexistro 16343, presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2021-06-04?part=5a4dc5ac-f8a1-476c8d0a-527e53c2e0fb&start=3408
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, que a Xunta de Galicia respeta e
respectará a autonomía local garantida pola lei ás entidades locais e polo tanto, respeta e respetará a

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROGPGOmMyyt9
Verificación:
CVE-PREPAR: 291d00d7-9cf8-2538-b656-353864b51574
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autonomía das deputacións no exercicio das súas competencias con independencia da súa cor política,
e que a Xunta de Galicia non ten competencia para fiscalizar como conceden as subvencións ou cales
son os criterios de adxudicación dos contratos públicos das Deputacións nin tampouco para
pronunciarnos sobre a legalidade ou a ética das súas actuacións”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 16384, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Alexandra Fernández Gómez, e
outros/as deputados/as do mesmo grupo sobre “os criterios da Xunta de Galicia respecto da
contratación dun informe xurídico sobre o fenómeno da ocupación en Galicia”, (publicada
no BOPG número 148 do 3 de xuño 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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª do pasado 3 de xuño de 2021
polo director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), en resposta á pregunta oral
16434.
Na súa resposta, o director xeral explicou as medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia
ante a ocupación de vivendas e sobre os informes xurídicos encargados e as súas conclusións”.
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Enlace ao vídeo da Comisión 2ª do pasado 3 de xuño de 2021:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2021-06-03--2?part=1ab6e25827b5-425a-8afc-865b9c495188&start=227
O que lle remito para o seu coñecemento 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: 16471, formulada polo Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores, e outros/as deputados/as
do mesmo grupo sobre “a demora na aprobación dos plans xerais de ordenación municipal dos
concellos de Silleda, Vila de Cruces e Agolada”, (publicada no BOPG número 148 do 3 de xuño 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 Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Sobre os Plans Xerais de Ordenación Municipal (PXOM) aos que se fai referencia na iniciativa
cómpre sinalar o seguinte:
- O PXOM de Agolada foi aprobado inicialmente por parte do Pleno do Concello en marzo de 2016 e
posteriormente someteuse a información pública. A tramitación está en mans do Concello.
- O PXOM de Vila de Cruces foi aprobado inicialmente por parte do Pleno do Concello en febreiro de
2014. A tramitación está en mans do Concello.
- O PXOM de Silleda conta con orde de non aprobación do 26 de decembro de 2018, na que se require
a subsanación de deficiencias relativas á suficiencia xurídica de recurso hídrico. Tanto desde Augas de
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Galicia como desde a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo se lle ofreceu
colaboración ao concello para resolver esta situación.
Cómpre destacar que estes 3 concellos, ao igual que todos os de Galicia, contan coa plena
dispoñibilidade da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para calquera cuestión relativa
á ordenación urbanística”.
O que lle remito para o seu coñecemento 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: 16501, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “o coñecemento e a valoración da Xunta de Galicia respecto
dos programas de cooperación económica das deputacións galegas coas entidades locais”,
(publicada no BOPG número 148 do 3 de xuño 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 Primera e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, que ten
o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a estas preguntas xa foron tratados polo Goberno no seo
da Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos na sesión celebrada o 18 de xuño de 2021 no
debate da iniciativa con número de rexistro 16499, presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facenda-orzamentos-202106-18?part=6601dab6-b4de-4ea5-94b1-2c01edb38600&start=40
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, que a Xunta de Galicia respeta e
respectará a autonomía local garantida pola lei ás entidades locais e polo tanto, respeta e respetará a
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autonomía das deputacións no exercicio das súas competencias”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/1204191
Data
30/06/2021 13:02

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 16512, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina Ortega Otero e don Julio
Torrado Quintela, sobre “a reunión que debe manter a Consellería de Política Social coas
entidades de iniciativa social que prestan servizos sociais para abordar a problemática
derivada dos sobrecustos motivados polas medidas sobevidas da covid-19”, (publicada no
BOPG número 148 do 3 de xuño 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 Xunta de Galicia está en contacto continuo coas entidades de iniciativa social do sector da
discapacidade, mostrando un permanente compromiso coas mesmas para a posta en marcha de
diversos programas, o transporte das persoas con discapacidade e o mantemento dos centros e
das propias entidades.
Este compromiso do executivo autonómico coas entidades de discapacidade sempre se mantivo
firme, incluso nos momentos máis complexos. Así, a Xunta de Galicia incrementou nos seus
orzamentos para este ano 2021 un 11% o investimento nesta materia ata chegar aos 126 millóns
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de euros, o dobre que en 2009, mostra do obxectivo do Goberno galego de garantir a mellora das
atencións das persoas con discapacidade e o seu benestar, así como o das súas familias.
Anualmente, a través da lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia fináncianse
varios convenios nominativos coas diferentes federacións de entidades do sector da discapacidade
para colaborar na financiación dos seus gastos de mantemento e funcionamento e a posta en
marcha de diversos programas. Neste eido, os orzamentos da Comunidade Autónoma para os
anos 2020 e 2021 destinou máis de 8M€ respectivamente para estes convenios, case o dobre que
no ano 2019. Estas axudas garanten a continuidade do servizo e as condicións laborais dos
traballadores das federacións das entidades de discapacidade. Ademais, tamén se financian as
entidades non federadas a través de convenios por un importe de 950.000 euros nesta anualidade
cos que o Goberno galego aposta polo mantemento das iniciativas dunha decena de entidades non
federadas.
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O apoio e compromiso do Goberno galego coas persoas con discapacidade e coas entidades de
iniciativa social seguiu presente durante a crise sanitaria ocasionada pola Covid-19. Así, a raíz
desta crise sanitaria, a Xunta de Galicia distribuíu, entre outros, a todos os centros do sector da
discapacidade material de protección e test de diagnóstico co fin de dar cobertura ás necesidades
que foron xurdindo segundo a evolución da situación epidemiolóxica a través do sistema Clonegal.
Deste xeito, a Xunta de Galicia a través da Consellería de Política Social leva investidos durante a
pandemia máis de 9 millóns de euros nesta cobertura.
Ademais é de destacar que a administración autonómica na súa aposta continua polas entidades
de iniciativa social, durante o ano 2020 indemnizou a estas entidades polo peche temporal dos
centros de atención diúrna derivado da referida crise sanitaria. Neste sentido, o investimento nestas
indemnizacións por ese peche temporal dos centros foi de máis de 10M€. Isto permitiu a viabilidade
económica dos centros e entidades, o mantemento do emprego e a súa reapertura no momento en
que as condicións sanitarias o permitiron.
Así mesmo, é de destacar o compromiso da Xunta de Galicia coas entidades de iniciativa social a
través da distribución de fondos do 0,7 % do Imposto da Renda das Persoas Físicas (IRPF). Neste
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ámbito, o Goberno galego viña demandando uns novos criterios de distribución destes fondos e
esta demanda foi atendida. Así para neste ano 2021 a Xunta de Galicia pon a disposición das
entidades sociais 20,7 millóns de euros, fronte aos 17,1 millóns de euros no ano 2020, o que supón
un incremento dun 20,9% que se porá a disposición das entidades de iniciativa social de Galicia.
Estes novos criterios de distribución destes fondos permitirán que este ano Galicia sexa a segunda
comunidade que máis incremento rexistre.
Polo tanto, a Xunta de Galicia a través da Consellería de Política Social está en permanente
contacto coas entidades de iniciativa social, escoitando as súas demandas e traballando pola
mellora continúa dos centros e programas que se desenvolven neste eido.
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Así mesmo, recentemente dende esta Consellería púxose a disposición das entidades a
posibilidade de presentar unha manifestación de interese de proxectos autonómicos no ámbito dos
servizos sociais no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia co fin de que as
entidades poidan presentar os seus proxectos, ao tempo que a administración autonómica poida
coñecer os seus proxectos, iniciativas e necesidades”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/1186344
Data
28/06/2021 12:42

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 16604, formulada polo Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Alexandra Fernández Gómez,e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “a situación do depósito de residuos no Gorxal en Cabral e
as medidas adoptadas para a restauración da zona afectada”, (publicada no BOPG número 148 do
3 de xuño 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 Medio

Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda resolveu o recurso presentado pola
comunidade de montes con data de 5 de marzo de 2020. Ademais da sanción pecuniaria, a resolución
sancionadora impoñía como medida de reposición “a xustificación documental da retirada dos residuos
e da súa entrega a xestor autorizado ou, de ser o caso, documentación que acredite a idoneidade dos
residuos para o uso efectuado conforme ao Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se
regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición. Que deberá de executarse de
conformidade co indicado no último punto dos fundamentos xurídicos desta resolución”.
Tendo en conta a suspensión dos procedementos administrativos motivada polo estado de alarma
derivado da COVID-19 entre marzo e xuño do 2020 e a expensas do eventual cumprimento voluntario
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por parte da sancionada, ata a data non se teñen adoptado medidas de execución forzosa, sendo a
data límite para facelo a que legalmente deriva do prazo de prescrición das sancións”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/1186340
Data
28/06/2021 12:42

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 16742, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Mercedes Queixas Zas e
don Luis Bará Torres sobre “as previsións da Xunta de Galicia en relación coa instalación
dunha planta de xestión de residuos de construción e demolición no lugar de Obra da
Paño, no concello de Bergondo”, (publicada no BOPG número 152 do 9 de xuño 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 Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia, como fai en todos os casos, actuará de acordo á lexislación aplicable a
través dos procedementos administrativos habilitados ao efecto. E, como non podería ser
doutro xeito, ten coñecemento de todas as alegacións que están sendo achegadas durante á
tramitación do procedemento”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTRO2IOhPH2SZ6
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Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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todegalicia.gal
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: OTERO
SEGUNDO APELIDO: LAGO
NOME: NOELIA
ESTADO CIVIL:
CASADA

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

DATA DE PROCLAMACIÓN:
10/06/2021

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:
14/06/2021

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

PONTEVEDRA

X Orixinaria □ Modificativa
condición de deputado/a.

□ Por cesamento na
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(Marque a casa que proceda)

1
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63512

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia, no
artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1
PROCEDENCIA DAS RENDAS

CONCEPTO

Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e
outras retribucións, calquera que
sexa a súa denominación.2

Retribución dineraria

Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades,
comunidades ou entidades de
calquera clase.

EUROS

42.484’75

--------------------

---------------

Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.

-------------------------

-------------

Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

----------------------------

---------------

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

7.965’97 €
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Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a
saber, o pagamento final de o haber máis as retencións. (Casa 504 do modelo IRPF
100)

1

As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da declaración.
Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da
Cámara.
3
De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións.
2

2
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BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o
ben6 e
Título de
adquisición

Valor
catastral

7

CASA
Bens inmobles
de
natureza
urbana.

CASA
CASA

PONTEVE
DRA

2006

PONTEVE
DRA
PONTEVE
DRA

2006
2006

Pleno
dominio
Pleno
dominio
Pleno
dominio

1.981’09
8.522’91
3.603’08

Bens inmobles
de
natureza
rústica.
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Bens inmobles
propiedade
dunha
sociedade,
comunidade ou
entidade
que
non cotiza na
Bolsa e da que a
persoa
declarante ten
accións
ou
participacións.

4

Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as características
que procedan.
5
Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país.
6
Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de
bens, etc.
7
Compravenda, herdanza, doazón, etc.

3
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DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8
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CONTA CORRENTE

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

4.500 €

8

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas.
9
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OUTROS BENS OU DEREITOS
CLASE DE BEN OU
DEREITO

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO
(Indique o sistema que se utilizou para a
súa valoración diñeraria)

VALOR (€)10

Débeda pública, obrigas,
bonos,
certificados
de
depósito,
obrigas
de
pagamento e demais valores
equivalentes.
Accións e participacións en
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras
sociedades ou entidades que
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11
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Data de adquisición

10
En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31
de decembro.
11
Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda.

5
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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS
(DESCRICIÓN E ACREDOR)
HIPOTECA 50 %

DATA DE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

2006

240.000

157.000
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Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título.

12

Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente
anterior á data desta declaración.
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OBSERVACIÓNS
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta
declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir)

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 16/06/2021
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Sinatura:

Noelia
Otero Lago

Firmado digitalmente por Noelia
Otero Lago
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Noelia Otero Lago,
email=noelia.otero.lago@parlame
ntodegalicia.gal
Fecha: 2021.06.16 13:11:15 +02'00'

De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do
Parlamento de Galicia.
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701, Santiago
de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á atención
do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito.
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a
ninguén máis e procedendo á súa destrución.
i

O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.

7
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CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROaKJ9bAyVg6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Noelia Otero Lago na data 16/06/2021 13:11:15
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: SANTALICES
SEGUNDO APELIDO: VIEIRA
NOME: MIGUEL ÁNGEL
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROtHXqlo08A9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
63520

1

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia,
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1
PROCEDENCIA DAS RENDAS

CONCEPTO

EUROS

Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2
Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades,
comunidades ou entidades de
calquera clase.
Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.
Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROtHXqlo08A9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber,
o pagamento final de o haber máis as retencións.

€

As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da
declaración.
2
Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da
Cámara.
3
De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións.
1
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2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROtHXqlo08A9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bens
inmobles
propiedade
dunha sociedade,
comunidade ou
entidade que non
cotiza na Bolsa e
da que a persoa
declarante
ten
accións
ou
participacións.

Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as
características que procedan.
5
Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país.
6
Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de
bens, etc.
7
Compravenda, herdanza, doazón, etc.
4
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3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROtHXqlo08A9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Aportación de 8.000€ ao plan de pensións

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas.
8
9
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4

OUTROS BENS OU DEREITOS
CLASE DE BEN OU
DEREITO

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO
(Indique o sistema que se utilizou para a súa
valoración diñeraria)

VALOR (€)10

Débeda
pública,
obrigas,
bonos, certificados de depósito,
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.
Accións e participacións en
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras
sociedades ou entidades que
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31
de decembro.
11
Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROtHXqlo08A9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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5

OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROtHXqlo08A9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título.

Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente
anterior á data desta declaración.
12
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6

OBSERVACIÓNS
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta
declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir)

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 11/01/2021

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROtHXqlo08A9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Miguel Ángel
Santalices Vieira

Firmado digitalmente por Miguel Ángel Santalices Vieira
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Miguel Ángel
Santalices Vieira,
email=miguel.angel.santalices.vieira@parlamentodegalicia.g
al
Fecha: 2021.01.11 13:59:04 +01'00'

De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do
Parlamento de Galicia.
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701,
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito.
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a
ninguén máis e procedendo á súa destrución.
i

O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.
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7

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROtHXqlo08A9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 11/01/2021 13:59:04
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: VEREA
SEGUNDO APELIDO: FRAIZ
NOME: BORJA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
SEPARACIÓN DE BENS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

22/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

29/07/2020

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROXIfUqGx1C3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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1

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia,
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1
PROCEDENCIA DAS RENDAS

CONCEPTO

EUROS

Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2
Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades,
comunidades ou entidades de
calquera clase.
Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.
Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROXIfUqGx1C3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber,
o pagamento final de o haber máis as retencións.

€

As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da
declaración.
2
Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da
Cámara.
3
De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións.
1
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2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Situación5

Data
de
adquisición

A CORUÑA

2020

Clase e características4

VIVENDA, PISO

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7
PROPIEDADE 50%

Valor
catastral

119.606,68€ (50% DO VAL)

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.
)

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROXIfUqGx1C3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bens
inmobles
propiedade
dunha sociedade,
comunidade ou
entidade que non
cotiza na Bolsa e
da que a persoa
declarante
ten
accións
ou
participacións.

Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as
características que procedan.
5
Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país.
6
Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de
bens, etc.
7
Compravenda, herdanza, doazón, etc.
4
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3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROXIfUqGx1C3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTA CORRENTE E AFORRO

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

23.272€

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas.
8
9

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
63531

4

OUTROS BENS OU DEREITOS
CLASE DE BEN OU
DEREITO

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO
(Indique o sistema que se utilizou para a súa
valoración diñeraria)

VALOR (€)10

Débeda
pública,
obrigas,
bonos, certificados de depósito,
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.
Accións e participacións en
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras
sociedades ou entidades que
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31
de decembro.
11
Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROXIfUqGx1C3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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5

OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

11.11.2020

PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER (50%)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

112.000€ (50% DO TOTAL)

111.498,50€ (50% DO TOTAL)

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROXIfUqGx1C3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título.

Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente
anterior á data desta declaración.
12
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6

OBSERVACIÓNS
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta
declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir)

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 08/02/2021

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROXIfUqGx1C3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Borja Verea Fraiz

Firmado digitalmente por Borja Verea Fraiz
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Borja Verea
Fraiz,
email=borja.verea.fraiz@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.02.08 12:06:36 +01'00'

De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do
Parlamento de Galicia.
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701,
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito.
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a
ninguén máis e procedendo á súa destrución.
i

O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.
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7

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROXIfUqGx1C3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Borja Verea Fraiz na data 08/02/2021 12:06:36
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: SANZ
SEGUNDO APELIDO: ARIAS
NOME: CRISTINA
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

DIVORCIADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

21/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

29/07/2020

LUGO

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROZ0fSNiemS5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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1

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia,
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1
PROCEDENCIA DAS RENDAS

CONCEPTO

Percepcións netas de tipo salarial,
RENDIMENTO NETO SALARIO
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2
Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades, PARTICIPACION EN
comunidades ou entidades de BENEFICIOS DE ENTIDAD EN
calquera clase.
REGIMEN DE ATRIBUCION DE

EUROS

51.734,51

1.022,32

RENTAS
Xuros ou rendementos de contas,
RENDIMENTOS CAPITAL
depósitos e activos financeiros.

568,79

MOBILIARIO

Outras rendas ou percepcións de GANANCIAS PATRIMONIAIS DERIVADAS
5.822,82
calquera clase.3
DE TRANSMISION DE ELEMENTOS
PATRIMONIAIS ARRENDAMIENTOS

431,46

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROZ0fSNiemS5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber,
o pagamento final de o haber máis as retencións.

€
13.289,47

As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da
declaración.
2
Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da
Cámara.
3
De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións.
1
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2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Situación5

Data
de
adquisición

VIVENDA

LUGO

2002

PLENO DOMINIO 75% C/V

85.533,42

GARAJE

LUGO

2002

PLENO DOMINIO 50% C/V

9.405,56

LUGO

2002

PLENO DOMINIO 50% C/V

1.169,79

PONTEVEDRA 2010

PLENO DOMINIO 100% C/V

29.978,62

PONTEVEDRA 2010

PLENO DOMINIO 100% C/V

6.330,40

PLENO DOMINIO
25% DONACION

24.028,03

Clase e características4

Bens inmobles de
natureza urbana. TRASTERO
APARTAMENTO
GARAJE

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza rústica.

LOCAL COMERCIAL LUGO

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROZ0fSNiemS5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bens
inmobles
propiedade
dunha sociedade,
comunidade ou
entidade que non
cotiza na Bolsa e
da que a persoa
declarante
ten
accións
ou
participacións.

1985

Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as
características que procedan.
5
Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país.
6
Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de
bens, etc.
7
Compravenda, herdanza, doazón, etc.
4
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3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROZ0fSNiemS5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DEPOSITOS BANCARIOS

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

231.363,74

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas.
8
9
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4

OUTROS BENS OU DEREITOS
CLASE DE BEN OU
DEREITO

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO
(Indique o sistema que se utilizou para a súa
valoración diñeraria)

VALOR (€)10

Débeda
pública,
obrigas,
bonos, certificados de depósito,
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.
Accións e participacións en
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras
sociedades ou entidades que
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

2009
2021

DODGE CALIBER
JEEP COMPASS

En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31
de decembro.
11
Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROZ0fSNiemS5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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5

OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

PLAN DE PENSIONS

VALOR (€)

6.854,32

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROZ0fSNiemS5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título.

Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente
anterior á data desta declaración.
12
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6

OBSERVACIÓNS
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta
declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir)

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 15/FEBREIRO/2021

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROZ0fSNiemS5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Cristina Sanz Arias

Firmado digitalmente por Cristina Sanz Arias
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Cristina Sanz
Arias,
email=cristina.sanz.arias@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.02.15 18:13:10 +01'00'

De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do
Parlamento de Galicia.
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701,
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito.
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a
ninguén máis e procedendo á súa destrución.
i

O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.
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CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROZ0fSNiemS5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Cristina Sanz Arias na data 15/02/2021 18:13:10
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: DIAZ
SEGUNDO APELIDO: MOUTEIRA
NOME: MARIA SOL
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

SEPARADA

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

22/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

31/07/2020

OURENSE

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROHRThBO0Hb2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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1

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia,
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1
PROCEDENCIA DAS RENDAS

CONCEPTO

Percepcións netas de tipo salarial, NOMINA FUNCIONARIA CORPO SUPERIOR
soldos, honorarios, aranceis e outras A1
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2

EUROS

63.365,85

Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades,
comunidades ou entidades de
calquera clase.
Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.
Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROHRThBO0Hb2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber,
o pagamento final de o haber máis as retencións.

€
18.228,84

As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da
declaración.
2
Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da
Cámara.
3
De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións.
1
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2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

PISO

Bens inmobles de
natureza urbana.

Situación5

Data
de
adquisición

OURENSE

2010

PROPIEDAD

170.027,75

PONTEVEDRA 1992

PROPIEDAD

48.504,20

Clase e características4

PISO

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROHRThBO0Hb2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bens
inmobles
propiedade
dunha sociedade,
comunidade ou
entidade que non
cotiza na Bolsa e
da que a persoa
declarante
ten
accións
ou
participacións.

Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as
características que procedan.
5
Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país.
6
Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de
bens, etc.
7
Compravenda, herdanza, doazón, etc.
4
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3

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROHRThBO0Hb2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONTA CORRENTE
CONTA CORRENTE

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)
20.716,08
4.610

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas.
8
9
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4

OUTROS BENS OU DEREITOS
CLASE DE BEN OU
DEREITO

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO
(Indique o sistema que se utilizou para a súa
valoración diñeraria)

VALOR (€)10

Débeda
pública,
obrigas,
bonos, certificados de depósito,
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.
Accións e participacións en
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras
sociedades ou entidades que
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

XUÑO 2006
(FEBREIRO 2021 VENTA VEHICULO
1.500 €)
FEBRERO 2021

PEUGEOT 207

PEUGEOT 2008

En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31
de decembro.
11
Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROHRThBO0Hb2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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5

OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

2 PRAZAS DE GARAXE (PONTEVEDRA)
1 PRAZA DE GARAXE (OURENSE)

VALOR (€)

4.168,24
+2.895,35
12.131

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROHRThBO0Hb2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título.

Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente
anterior á data desta declaración.
12
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6

OBSERVACIÓNS
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta
declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir)

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 19/FEBREIRO/2021

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROHRThBO0Hb2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

María Sol Díaz
Mouteira

Firmado digitalmente por María Sol Díaz Mouteira
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María Sol Díaz
Mouteira ,
email=maria.sol.diaz.mouteira@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.02.19 10:09:57 +01'00'

De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do
Parlamento de Galicia.
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701,
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito.
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a
ninguén máis e procedendo á súa destrución.
i

O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.
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CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROHRThBO0Hb2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María Sol Díaz Mouteira na data 19/02/2021 10:09:57
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: Tabarés
SEGUNDO APELIDO: Pérez-Piñeiro
NOME: Iago
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
gananciais

casado

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

22/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

28/07/2020

Ourense

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROzu8KqJEiK3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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1

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia,
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1
PROCEDENCIA DAS RENDAS

CONCEPTO

EUROS

Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2
Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades,
comunidades ou entidades de
calquera clase.
Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.
Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROzu8KqJEiK3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber,
o pagamento final de o haber máis as retencións.

€
4.084,39

As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da
declaración.
2
Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da
Cámara.
3
De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións.
1
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2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROzu8KqJEiK3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bens
inmobles
propiedade
dunha sociedade,
comunidade ou
entidade que non
cotiza na Bolsa e
da que a persoa
declarante
ten
accións
ou
participacións.

Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as
características que procedan.
5
Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país.
6
Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de
bens, etc.
7
Compravenda, herdanza, doazón, etc.
4
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CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROzu8KqJEiK3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas.
8
9
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OUTROS BENS OU DEREITOS
CLASE DE BEN OU
DEREITO

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO
(Indique o sistema que se utilizou para a súa
valoración diñeraria)

VALOR (€)10

Débeda
pública,
obrigas,
bonos, certificados de depósito,
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.
Accións e participacións en
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras
sociedades ou entidades que
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

Marzo 2021

Seat Ateca (substitúe o Seat Exeo que
figuraba na declaración orixinaria que
foi entregado).

En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31
de decembro.
11
Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROzu8KqJEiK3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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5

OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

Mutualidade avogacía

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

16/3/2021

Crédio ao consumo Volkswagen Bank

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

10.500

SALDO12
PENDENTE
(€)

10.500

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROzu8KqJEiK3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título.

Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente
anterior á data desta declaración.
12
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OBSERVACIÓNS
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta
declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir)

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 18 marzo de 2021

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROzu8KqJEiK3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Iago Tabarés
Pérez-Piñeiro

Firmado digitalmente por Iago
Tabarés Pérez-Piñeiro
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Iago Tabarés Pérez-Piñeiro ,
email=iago.tabares.perezpineiro@
parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.03.18 17:09:18 +01'00'

De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do
Parlamento de Galicia.
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701,
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito.
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a
ninguén máis e procedendo á súa destrución.
i

O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.
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CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROzu8KqJEiK3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 18/03/2021 17:09:18
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Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: Castro
SEGUNDO APELIDO: García
NOME: Daniel
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
Solteiro

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

21/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

28/07/2020

Lugo

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROC1eOmtlwa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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1

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia,
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1
PROCEDENCIA DAS RENDAS

CONCEPTO

EUROS

Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2
Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades,
comunidades ou entidades de
calquera clase.
Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.
Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROC1eOmtlwa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber,
o pagamento final de o haber máis as retencións.

€

As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da
declaración.
2
Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da
Cámara.
3
De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións.
1
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2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROC1eOmtlwa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bens
inmobles
propiedade
dunha sociedade,
comunidade ou
entidade que non
cotiza na Bolsa e
da que a persoa
declarante
ten
accións
ou
participacións.

Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as
características que procedan.
5
Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país.
6
Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de
bens, etc.
7
Compravenda, herdanza, doazón, etc.
4
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CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROC1eOmtlwa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas.
8
9
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4

OUTROS BENS OU DEREITOS
CLASE DE BEN OU
DEREITO

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO
(Indique o sistema que se utilizou para a súa
valoración diñeraria)

VALOR (€)10

Débeda
pública,
obrigas,
bonos, certificados de depósito,
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.
Accións e participacións en
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras
sociedades ou entidades que
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

Maio 2021

Toyota Corolla

En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31
de decembro.
11
Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROC1eOmtlwa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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5

OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROC1eOmtlwa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título.

Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente
anterior á data desta declaración.
12
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6

OBSERVACIÓNS
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta
declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir)

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 04/05/2021

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROC1eOmtlwa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Daniel Castro
García

Firmado digitalmente por Daniel Castro García
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Daniel Castro
García ,
email=daniel.castro.garcia@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.05.04 10:57:41 +02'00'

De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do
Parlamento de Galicia.
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701,
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito.
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a
ninguén máis e procedendo á súa destrución.
i

O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.
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CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROC1eOmtlwa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 04/05/2021 10:57:41

63567

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: BARÁ
SEGUNDO APELIDO: TORRES
NOME: XOSÉ LUÍS
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:
GANANCIAIS

CASADO

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

24/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

28/07/2020

PONTEVEDRA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTRO7pHdITL8V8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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1

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia,
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1
PROCEDENCIA DAS RENDAS

CONCEPTO

EUROS

Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2
Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades,
comunidades ou entidades de
calquera clase.
Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.
Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTRO7pHdITL8V8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber,
o pagamento final de o haber máis as retencións.

€

As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da
declaración.
2
Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da
Cámara.
3
De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións.
1

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
63569

2

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Piso

Pontevedra

Herdanza maio 2021

Herdanza 1/3

48.364,76 €

Casa

Pontevedra

Herdanza maio 2021

Herdanza 1/3

122.026,71 €

-Finca

Pontevedra

Herdanza maio 2021

Herdanza 1/3

53,83 €

-Finca

Pontevedra

Herdanza maio 2021

Herdanza 1/3

67,69 €

-Finca

Pontevedra

Herdanza maio 2021

Herdanza 1/3

161,54 €

-Finca

Pontevedra

Herdanza maio 2021

Herdanza 1/3

68,69 €

-Finca

Pontevedra

Herdanza maio 2021

Herdanza 1/3

66,44 €

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTRO7pHdITL8V8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bens
inmobles
propiedade
dunha sociedade,
comunidade ou
entidade que non
cotiza na Bolsa e
da que a persoa
declarante
ten
accións
ou
participacións.

Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as
características que procedan.
5
Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país.
6
Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de
bens, etc.
7
Compravenda, herdanza, doazón, etc.
4
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CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTRO7pHdITL8V8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas.
8
9
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OUTROS BENS OU DEREITOS
CLASE DE BEN OU
DEREITO

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO
(Indique o sistema que se utilizou para a súa
valoración diñeraria)

VALOR (€)10

Débeda
pública,
obrigas,
bonos, certificados de depósito,
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.
Accións e participacións en
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras
sociedades ou entidades que
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31
de decembro.
11
Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda.

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTRO7pHdITL8V8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

10
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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTRO7pHdITL8V8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título.

Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente
anterior á data desta declaración.
12
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OBSERVACIÓNS
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta
declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir)

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 10/06/2021

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTRO7pHdITL8V8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sinatura:

Xosé Luis Bará
Torres

Firmado digitalmente por Xosé Luis Bará Torres
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Xosé Luis
Bará Torres ,
email=luis.bara.torres@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.06.10 16:16:19 +02'00'

De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do
Parlamento de Galicia.
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701,
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito.
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a
ninguén máis e procedendo á súa destrución.
i

O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.
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CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTRO7pHdITL8V8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 10/06/2021 16:16:19

63575

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: CALVO
SEGUNDO APELIDO: POUSO
NOME: DIEGO
ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

22/07/2020
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

31/07/2020

A CORUÑA

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

CSV: BOPGDSPGqTrjD4WWS7
REXISTROURRAbAV1Q7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Marque a casa que proceda)
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1

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia,
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1
PROCEDENCIA DAS RENDAS

CONCEPTO

EUROS

Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2
Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades,
comunidades ou entidades de
calquera clase.
Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.
Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF
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Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber,
o pagamento final de o haber máis as retencións.

€

As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da
declaración.
2
Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da
Cámara.
3
De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións.
1
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BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

FINCA

NARON-A CORUÑA

02/06/2021

FINCA

NARON-A CORUÑA

02/06/2021

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7
2,5% herdanza+97,5 compra
aprazada

Valor
catastral

52.174

Bens inmobles de
natureza urbana.

2,5% herdanza+97,5
compra aprazada

9.131

Bens inmobles de
natureza rústica.
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Bens
inmobles
propiedade
dunha sociedade,
comunidade ou
entidade que non
cotiza na Bolsa e
da que a persoa
declarante
ten
accións
ou
participacións.

Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as
características que procedan.
5
Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país.
6
Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de
bens, etc.
7
Compravenda, herdanza, doazón, etc.
4
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DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8
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APORTACION PLAN PENSIONS DESDE CONTA CORRENTE A 30.11.2020

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

7470,00

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas.
8
9
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OUTROS BENS OU DEREITOS
CLASE DE BEN OU
DEREITO

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO
(Indique o sistema que se utilizou para a súa
valoración diñeraria)

VALOR (€)10

Débeda
pública,
obrigas,
bonos, certificados de depósito,
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.
Accións e participacións en
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras
sociedades ou entidades que
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición

VENDA WOLKSWAGEN GOLF
CABRIO 03.06.2021

En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31
de decembro.
11
Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda.
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10
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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

SALDO12
PENDENTE
(€)

101.934

prestamo personal
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Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título.

Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente
anterior á data desta declaración.
12
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OBSERVACIÓNS
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta
declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir)

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 01/07/21
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Sinatura:

Diego Calvo Pouso

Firmado digitalmente por Diego Calvo Pouso
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Diego Calvo
Pouso,
email=diego.calvo.pouso@parlamentodegalicia.es
Fecha: 2021.07.01 08:30:41 +02'00'

De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do
Parlamento de Galicia.
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701,
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito.
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a
ninguén máis e procedendo á súa destrución.
i

O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.
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Asinado dixitalmente por:

Diego Calvo Pouso na data 01/07/2021 8:30:41
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