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Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación

ı 27635 (11/POC-004884)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a necesidade de prestar de xeito directo por parte da Xunta de Galicia o servizo de transporte
sanitario terrestre
99567

ı 27689 (11/POC-004892)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre as iniciativas e servizos de apoio ao emprendemento que se puxeron en marcha pola Xunta
de Galicia para o fomento da cultura emprendedora e o desenvolvemento de novos proxectos empresariais, sobre todo no medio rural
99570

ı 27693 (11/POC-004893)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre as iniciativas que se puxeron en marcha pola Xunta para poñer ao dispor das pemes infraestruturas de uso compartido que potencien a modernización e o desenvolvemento dos ecosistemas
produtivos sobre todo a nivel local
99573

ı 27695 (11/POC-004894)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre as actuacións concretas que se van desenvolver ao abeiro do convenio autorizado coa Universidade de Vigo para investigar a utilización da madeira como elemento para a mitigación acústica
e que resultados esperan ter
99576
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ı 27761 (11/POC-004909)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre o proceso de venda do estaleiro Barreras en Vigo

ı 27875 (11/POC-004962)

99579

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
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Sobre os ingresos comerciais dos medios da Corporación de Radio Televisión de Galicia no ano
2021 e a estratexia de actuación para o ano 2022
99583

ı 27993 (11/POC-005009)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o impacto da covid-19 nas residencias de maiores e as medidas que adoptou a Xunta de Galicia ao respecto
99586

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 27190 (11/POC-004688)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre as persoas beneﬁciarias da Tarxeta xente nova e as limitacións á súa concesión

ı 27192 (11/POC-004689)

99589

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre os datos referidos ao uso problemático das novas tecnoloxías por parte da mocidade recollidos no informe realizado por Unicef España
99591

ı 27194 (11/POC-004690)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 3 máis
Sobre a previsión de apertura do Centro de Saúde de Bouzas

ı 27196 (11/POC-004691)

99595

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre os informes elaborados polo Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia desde a
súa creación e sobre a actividade do Observatorio Galego da Xuventude
99597

ı 27197 (11/POC-004692)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 3 máis
Sobre o aumento das agresións contra persoas LGTBI

99600

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a información, evolución e previsións da débeda pública de Galicia

99602
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ı 27201 (11/POC-004693)
ı 27209 (11/POC-004694)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e Rivas Cruz, Xosé Luís

Sobre o estado de ruína do ediﬁcio da antiga Cámara Agraria de Carballo
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ı 27215 (11/POC-004695)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia da proposta remitida polo Goberno central do novo cálculo
da poboación axustada no sistema de ﬁnanciamento e as actuacións ao respecto
99610

ı 27227 (11/POC-004697)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a evolución da economía galega e a valoración da Xunta de Galicia respecto do Informe de
conxuntura socioeconómica do Foro Económico de Galicia respecto do cuarto trimestre de 2021 e
das rebaixas de previsión de crecemento anunciadas polo Banco de España
99613

ı 27231 (11/POC-004698)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as medidas que se van adoptar para garantir os dereitos fundamentais do persoal da Corporación Radio e Televisión de Galicia
99617

ı 27233 (11/POC-004699)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 3 máis
Sobre o uso de mochilas para dar cobertura aos eventos deportivos

ı 27240 (11/POC-004700)

99619

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre a licitación das obras de humanización da rúa Concordia, de Ourense, sen autorización da
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
99621

ı 27249 (11/POC-004701)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 2 máis
Sobre a dotación de persoal nos centros residenciais para persoas maiores e o cumprimento das
medidas de emerxencia nas instalacións
99624
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ı 27253 (11/POC-004702)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a avaliación da Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia, e o insuﬁciente desenvolvemento do marco legal
99626

ı 27264 (11/POC-004704)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Rivas Cruz, Xosé Luís
Sobre a protección do lobo e a xestión de axudas para paliar os danos que produce

99631
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ı 27243 (11/POC-004705)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a situación da estación de montaña de Manzaneda

ı 27274 (11/POC-004706)

99635

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre o prezo da luz a comezos de 2022 e as medidas que debe impulsar e demandar a Xunta de
Galicia
99639

ı 27279 (11/POC-004707)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o proceso de selección das participantes no obradoiro dual Río Arnoia, promovido polos concellos de Cartelle, A Merca e Ramirás
99642

ı 27284 (11/POC-004708)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas que pensa adoptar a Xunta de Galicia para dotar a comarca do Morrazo dun servizo de emerxencias do 061
99646

ı 27287 (11/POC-004709)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a actuación da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en relación co proxecto básico de rehabilitación e obra nova de vivendas, locais e garaxes na rúa Marqués de Valladares, números 3941 e 43, esquina coa rúa Colón, de Vigo
99650

ı 27291 (11/POC-004710)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a actuación da Xunta de Galicia en relación coa orde de desaﬁuzamento das vivendas do ediﬁcio sito no número 6 da rúa Mar Cantábrico, de Burela
99655
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ı 27292 (11/POC-004711)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a actuación da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do protocolo covid-19 no caso
do alumnado da aula de sexto de infantil do Colexio Gregorio Sanz, de Ribadeo
99657

ı 27293 (11/POC-004712)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio

99545
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Sobre a política da Xunta de Galicia tendente a retomar a atención presencial do servizo de paliativos/HADO na totalidade dos concellos do distrito sanitario da Mariña
99659

ı 27294 (11/POC-004713)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación coa implantación da fábrica de ﬁbras téxtiles
da multinacional lusa Altri na comarca da Mariña lucense
99661

ı 27296 (11/POC-004714)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación cos atascos provocados polas obras da AC-12
99664

ı 27304 (11/POC-004715)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a elaboración dun estudo de impacto ambiental conxunto dos seis parques eólicos que se
prevén construír no monte do Gato que garanta nel a conservación e posta en valor da necrópole
megalítica
99667

ı 27305 (11/POC-004716)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as irregularidades no funcionamento das novas liñas de transporte metropolitano na comarca da Coruña
99671

ı 27306 (11/POC-004717)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre o proxecto de repotenciación do parque eólico do promontorio do Roncudo, en Corme (Ponteceso)
99675

ı 27307 (11/POC-004718)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a mellora da estrada autonómica PO-543, entre Pontevedra e Marín
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ı 27308 (11/POC-004719)

99679

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a redución da superﬁcie de plantacións de eucalipto en determinados espazos e tipos de
solo
99684

ı 27309 (11/POC-004720)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

99546
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Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia dos novos contratos no transporte público por estrada
99688

ı 27310 (11/POC-004721)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Carreira Pazos, Iria
Sobre a concesión mineira denominada Carmen, situada en Santa Comba

ı 27314 (11/POC-004722)

99692

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o estado de tramitación do expediente do proxecto Explotación da concesión derivada do
permiso de investigación Alberta I, 1ª fracción, nº 4966.1, no T.M. de Beariz (Ourense)
99695

ı 27318 (11/POC-004723)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a necesidade de aplicar descontos nas tarifas das autovías AG55 e AG57

ı 27319 (11/POC-004724)

99698

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as actuacións que realizou a Xunta de Galicia desde o ano 2009 para a mellora da situación
ambiental do río Eume
99702

ı 27321 (11/POC-004725)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia tendentes a garantir a seguridade na caza
99707

ı 27322 (11/POC-004726)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego dos proxectos do Goberno portugués en relación coa modernización da conexión ferroviaria entre Porto e Vigo
99711
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ı 27324 (11/POC-004727)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución orzamentaria do terceiro trimestre
do ano 2021 da partida 723A, relativa á competitividade e mellora da calidade de produción pesqueira e da acuicultura
99715

ı 27327 (11/POC-004728)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

99547
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Bará Torres, Xosé Luís e 4 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da situación da liña ferroviaria de largo métrico
Ferrol-Ribadeo, en canto ao estado da infraestrutura, calidade do servizo e dotación de medios humanos e materiais
99716

ı 27328 (11/POC-004729)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación coas verteduras nucleares na foxa atlántica e a
previsión da UE de veriﬁcación, no primeiro semestre de 2021, do seguimento da radioactividade
do medio mariño en augas galegas
99721

ı 27329 (11/POC-004730)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego en relación coas avarías e fallos nas redes de
telefonía e conexións a internet en zonas do rural nestes últimos meses
99725

ı 27330 (11/POC-004731)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en materia de funcionamento e organización do Centro de
Investigacións Agrarias de Mabegondo
99728

ı 27331 (11/POC-004732)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para paliar os problemas relativos ao sector da
gandaría de carne en Galicia
99737

ı 27332 (11/POC-004733)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a política que está a levar a cabo o Goberno galego relativa á coexistencia do gando cabalar
e o lobo en Galicia
99747
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ı 27333 (11/POC-004734)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación co proxecto de Real decreto
polo que se establecen normas para a nutrición sustentable dos solos agrarios
99752

ı 27334 (11/POC-004735)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a actuación do Goberno galego para solucionar o mal olor persistente nos terreos da antiga explotación mineira de Touro provocado pola empresa Tratamentos Ecolóxicos do Noroeste, S.L. (TEN)
99759
99548
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ı 27335 (11/POC-004736)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o funcionamento do Consello Agrario Galego

ı 27336 (11/POC-004737)

99764

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas que pensa adoptar o Goberno galego tendentes a adaptar as condicións das pólizas de Agroseguro á realidade galega
99768

ı 27339 (11/POC-004738)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as axudas pola covid para o sector ovino e cabrún galego

ı 27342 (11/POC-004739)

99772

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión por parte da Xunta de Galicia do fondo para a promoción da cinematografía en linguas cooﬁciais incorporado aos orzamentos xerais do Estado para 2022
99779

ı 27344 (11/POC-004741)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as razóns que avalan a instalación dunha macroplanta de tratamento de xurros e cal e a súa
viabilidade
99782

ı 27345 (11/POC-004742)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno da Xunta de Galicia para mellorar a dotación de persoal,
tanto das oﬁcinas agrarias comarcais (OAC) como das delegacións provinciais do Servizo de Explotacións Agrarias da Consellería do Medio Rural
99786
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ı 27346 (11/POC-004743)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas que pensa adoptar o Goberno galego para paliar a situación actual da cunicultura
en Galicia
99794

ı 27347 (11/POC-004744)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación coa existencia dunha forestación ilegal de terra
agropecuaria
99797

99549
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ı 27348 (11/POC-004745)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Consellería do Medio Rural tendentes á prevención, control e
erradicación da nesperiña do castiñeiro
99800

ı 27349 (11/POC-004746)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas tomadas polo Goberno galego respecto da prevención, tratamento e erradicación do tártago de patas amarelas
99804

ı 27350 (11/POC-004747)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución orzamentaria do terceiro trimestre
do ano 2021 da partida 723B, relativa á regulación das producións e dos mercados da pesca
99808

ı 27351 (11/POC-004748)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre os datos cos que conta a Xunta de Galicia en relación co número de mandas de lobo no censo
que está realizando
99809

ı 27353 (11/POC-004749)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución orzamentaria do terceiro trimestre
do ano 2021 da partida 723C, relativa ao desenvolvemento sustentable das zonas de pesca
99816

ı 27356 (11/POC-004750)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas que pensa tomar o Goberno galego tendentes a manter a viabilidade das explotacións do sector lácteo galego
99817
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ı 27357 (11/POC-004751)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e Castro García, Daniel
Sobre os procesos de reestruturación da propiedade na parroquia de Sasdónigas e nas da zona
norte de Mondoñedo
99821

ı 27358 (11/POC-004752)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a redución de postos de persoal investigador e de apoio á investigación en Agacal

99825

99550
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ı 27359 (11/POC-004753)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Consellería do Medio Rural tendentes ao apoio da Indicación
Xeográﬁca Protexida Pan Galego
99833

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

ı Resolución da Presidencia do Parlamento, do 19 de xaneiro de 2022, pola que se nomean os membros do tribunal cualiﬁcador do proceso selectivo para ingresar por oposición libre nunha praza do
corpo de letradas e letrados do Parlamento de Galicia
99562

3.5. Axudas, bolsas e premios

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 18 de xaneiro de 2022, de concesión de bolsas para a forma-
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ción práctica no Parlamento de Galicia

99563
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 18 de xaneiro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 27635 (11/POC-004884)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a necesidade de prestar de xeito directo por parte da Xunta de Galicia o servizo de transporte
sanitario terrestre
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27689 (11/POC-004892)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre as iniciativas e servizos de apoio ao emprendemento que se puxeron en marcha pola Xunta
de Galicia para o fomento da cultura emprendedora e o desenvolvemento de novos proxectos empresariais, sobre todo no medio rural
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 27693 (11/POC-004893)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre as iniciativas que se puxeron en marcha pola Xunta para poñer ao dispor das pemes infraestruturas de uso compartido que potencien a modernización e o desenvolvemento dos ecosistemas
produtivos sobre todo a nivel local
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27695 (11/POC-004894)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre as actuacións concretas que se van desenvolver ao abeiro do convenio autorizado coa Universidade de Vigo para investigar a utilización da madeira como elemento para a mitigación acústica
e que resultados esperan ter
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27761 (11/POC-004909)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre o proceso de venda do estaleiro Barreras en Vigo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

99552

XI lexislatura. Número 261. 21 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 27875 (11/POC-004962)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre os ingresos comerciais dos medios da Corporación de Radio Televisión de Galicia no ano
2021 e a estratexia de actuación para o ano 2022
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia
- 27993 (11/POC-005009)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o impacto da covid-19 nas residencias de maiores e as medidas que adoptou a Xunta de Galicia ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 27190 (11/POC-004688)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre as persoas beneﬁciarias da Tarxeta xente nova e as limitacións á súa concesión
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27192 (11/POC-004689)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre os datos referidos ao uso problemático das novas tecnoloxías por parte da mocidade recollidos no informe realizado por Unicef España
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27194 (11/POC-004690)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 3 máis
Sobre a previsión de apertura do Centro de Saúde de Bouzas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27196 (11/POC-004691)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre os informes elaborados polo Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia desde a
súa creación e sobre a actividade do Observatorio Galego da Xuventude
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27197 (11/POC-004692)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 3 máis
Sobre o aumento das agresións contra persoas LGTBI
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 27201 (11/POC-004693)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a información, evolución e previsións da débeda pública de Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27209 (11/POC-004694)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e Rivas Cruz, Xosé Luís
Sobre o estado de ruína do ediﬁcio da antiga Cámara Agraria de Carballo
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27215 (11/POC-004695)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia da proposta remitida polo Goberno central do novo cálculo
da poboación axustada no sistema de ﬁnanciamento e as actuacións ao respecto
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27227 (11/POC-004697)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a evolución da economía galega e a valoración da Xunta de Galicia respecto do Informe de
conxuntura socioeconómica do Foro Económico de Galicia respecto do cuarto trimestre de 2021 e
das rebaixas de previsión de crecemento anunciadas polo Banco de España
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27231 (11/POC-004698)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as medidas que se van adoptar para garantir os dereitos fundamentais do persoal da Corporación Radio e Televisión de Galicia
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27233 (11/POC-004699)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 3 máis
Sobre o uso de mochilas para dar cobertura aos eventos deportivos
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia
- 27240 (11/POC-004700)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre a licitación das obras de humanización da rúa Concordia, de Ourense, sen autorización da
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 27249 (11/POC-004701)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 2 máis
Sobre a dotación de persoal nos centros residenciais para persoas maiores e o cumprimento das
medidas de emerxencia nas instalacións
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27253 (11/POC-004702)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a avaliación da Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia, e o insuﬁciente desenvolvemento do marco legal
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27264 (11/POC-004704)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Rivas Cruz, Xosé Luís
Sobre a protección do lobo e a xestión de axudas para paliar os danos que produce
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27243 (11/POC-004705)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a situación da estación de montaña de Manzaneda
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27274 (11/POC-004706)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre o prezo da luz a comezos de 2022 e as medidas que debe impulsar e demandar a Xunta de
Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27279 (11/POC-004707)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o proceso de selección das participantes no obradoiro dual Río Arnoia, promovido polos concellos de Cartelle, A Merca e Ramirás
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 27284 (11/POC-004708)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas que pensa adoptar a Xunta de Galicia para dotar a comarca do Morrazo dun servizo de emerxencias do 061
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 27287 (11/POC-004709)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a actuación da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en relación co proxecto básico de rehabilitación e obra nova de vivendas, locais e garaxes na rúa Marqués de Valladares, números 3941 e 43, esquina coa rúa Colón, de Vigo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27291 (11/POC-004710)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a actuación da Xunta de Galicia en relación coa orde de desaﬁuzamento das vivendas do ediﬁcio sito no número 6 da rúa Mar Cantábrico, de Burela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27292 (11/POC-004711)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a actuación da Xunta de Galicia en relación co cumprimento do protocolo covid-19 no caso
do alumnado da aula de sexto de infantil do Colexio Gregorio Sanz, de Ribadeo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27293 (11/POC-004712)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a política da Xunta de Galicia tendente a retomar a atención presencial do servizo de paliativos/HADO na totalidade dos concellos do distrito sanitario da Mariña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27294 (11/POC-004713)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación coa implantación da fábrica de ﬁbras téxtiles
da multinacional lusa Altri na comarca da Mariña lucense
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27296 (11/POC-004714)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación cos atascos provocados polas obras da AC-12
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27304 (11/POC-004715)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
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Sobre a elaboración dun estudo de impacto ambiental conxunto dos seis parques eólicos que se
prevén construír no monte do Gato que garanta nel a conservación e posta en valor da necrópole
megalítica
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27305 (11/POC-004716)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as irregularidades no funcionamento das novas liñas de transporte metropolitano na comarca da Coruña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27306 (11/POC-004717)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre o proxecto de repotenciación do parque eólico do promontorio do Roncudo, en Corme (Ponteceso)
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27307 (11/POC-004718)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a mellora da estrada autonómica PO-543, entre Pontevedra e Marín
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27308 (11/POC-004719)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a redución da superﬁcie de plantacións de eucalipto en determinados espazos e tipos de solo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27309 (11/POC-004720)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia dos novos contratos no transporte público por estrada
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27310 (11/POC-004721)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Carreira Pazos, Iria
Sobre a concesión mineira denominada Carmen, situada en Santa Comba
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27314 (11/POC-004722)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o estado de tramitación do expediente do proxecto Explotación da concesión derivada do
permiso de investigación Alberta I, 1ª fracción, nº 4966.1, no T.M. de Beariz (Ourense)
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27318 (11/POC-004723)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a necesidade de aplicar descontos nas tarifas das autovías AG55 e AG57
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27319 (11/POC-004724)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as actuacións que realizou a Xunta de Galicia desde o ano 2009 para a mellora da situación
ambiental do río Eume
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27321 (11/POC-004725)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia tendentes a garantir a seguridade na caza
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27322 (11/POC-004726)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego dos proxectos do Goberno portugués en relación coa modernización da conexión ferroviaria entre Porto e Vigo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27324 (11/POC-004727)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución orzamentaria do terceiro trimestre
do ano 2021 da partida 723A, relativa á competitividade e mellora da calidade de produción pesqueira e da acuicultura
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 27327 (11/POC-004728)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 4 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da situación da liña ferroviaria de largo métrico
Ferrol-Ribadeo, en canto ao estado da infraestrutura, calidade do servizo e dotación de medios humanos e materiais
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 27328 (11/POC-004729)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación coas verteduras nucleares na foxa atlántica e a
previsión da UE de veriﬁcación, no primeiro semestre de 2021, do seguimento da radioactividade
do medio mariño en augas galegas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27329 (11/POC-004730)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego en relación coas avarías e fallos nas redes de
telefonía e conexións a internet en zonas do rural nestes últimos meses
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27330 (11/POC-004731)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en materia de funcionamento e organización do Centro de
Investigacións Agrarias de Mabegondo
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27331 (11/POC-004732)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para paliar os problemas relativos ao sector da
gandaría de carne en Galicia
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27332 (11/POC-004733)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a política que está a levar a cabo o Goberno galego relativa á coexistencia do gando cabalar
e o lobo en Galicia
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27333 (11/POC-004734)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación co proxecto de Real decreto
polo que se establecen normas para a nutrición sustentable dos solos agrarios
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27334 (11/POC-004735)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis

99559

XI lexislatura. Número 261. 21 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre a actuación do Goberno galego para solucionar o mal olor persistente nos terreos da antiga
explotación mineira de Touro provocado pola empresa Tratamentos Ecolóxicos do Noroeste, S.L.
(TEN)
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27335 (11/POC-004736)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o funcionamento do Consello Agrario Galego
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27336 (11/POC-004737)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas que pensa adoptar o Goberno galego tendentes a adaptar as condicións das pólizas de Agroseguro á realidade galega
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27339 (11/POC-004738)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as axudas pola covid para o sector ovino e cabrún galego
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27342 (11/POC-004739)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión por parte da Xunta de Galicia do fondo para a promoción da cinematografía en linguas cooﬁciais incorporado aos orzamentos xerais do Estado para 2022
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27344 (11/POC-004741)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as razóns que avalan a instalación dunha macroplanta de tratamento de xurros e cal e a súa
viabilidade
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27345 (11/POC-004742)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno da Xunta de Galicia para mellorar a dotación de persoal,
tanto das oﬁcinas agrarias comarcais (OAC) como das delegacións provinciais do Servizo de Explotacións Agrarias da Consellería do Medio Rural
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 27346 (11/POC-004743)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas que pensa adoptar o Goberno galego para paliar a situación actual da cunicultura
en Galicia
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27347 (11/POC-004744)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación coa existencia dunha forestación ilegal de terra
agropecuaria
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27348 (11/POC-004745)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Consellería do Medio Rural tendentes á prevención, control e
erradicación da nesperiña do castiñeiro
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27349 (11/POC-004746)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas tomadas polo Goberno galego respecto da prevención, tratamento e erradicación do tártago de patas amarelas
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27350 (11/POC-004747)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución orzamentaria do terceiro trimestre do ano 2021 da partida 723B, relativa á regulación das producións e dos mercados da
pesca
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 27351 (11/POC-004748)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre os datos cos que conta a Xunta de Galicia en relación co número de mandas de lobo no censo
que está realizando
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27353 (11/POC-004749)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
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Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución orzamentaria do terceiro trimestre
do ano 2021 da partida 723C, relativa ao desenvolvemento sustentable das zonas de pesca
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 27356 (11/POC-004750)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas que pensa tomar o Goberno galego tendentes a manter a viabilidade das explotacións do sector lácteo galego
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27357 (11/POC-004751)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e Castro García, Daniel
Sobre os procesos de reestruturación da propiedade na parroquia de Sasdónigas e nas da zona
norte de Mondoñedo
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27358 (11/POC-004752)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a redución de postos de persoal investigador e de apoio á investigación en Agacal
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27359 (11/POC-004753)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Consellería do Medio Rural tendentes ao apoio da Indicación
Xeográﬁca Protexida Pan Galego
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

3. Administración do Parlamento de Galicia
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3.2. Recursos humanos

Resolución da Presidencia do Parlamento, do 19 de xaneiro de 2022, pola que se nomean os
membros do tribunal cualiﬁcador do proceso selectivo para ingresar por oposición libre
nunha praza do corpo de letradas e letrados do Parlamento de Galicia
De conformidade co disposto no punto quinto das bases reguladoras que rexen a convocatoria do
proceso selectivo para ingresar por oposición libre nunha praza do corpo de letradas e letrados,
aprobadas polo Acordo da Mesa do Parlamento do 12 de xullo de 2021,
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RESOLVO:
Nomear membros do tribunal cualiﬁcador das probas selectivas as persoas que ﬁguran a continuación:
Tribunal titular:
1. Presidente: Juan Carlos Caride Puente
2. Secretaria: Carolina Costoya Pardo
3. Vogal 1: Patricia Iglesias Rey
4. Vogal 2: Luis Miguez Macho
5. Vogal 3: Dolores Rivera Frade
Tribunal suplente:
1. Presidenta: Puriﬁcación López Gómez
2. Secretaria: Raquel Rodríguez Carro
3. Vogal 1: Ana María Gude Fernández
4. Vogal 2: Fernando de Andrés Alonso
5. Vogal 3: Ulpiano L. Villanueva Rodríguez.
Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

3.5. Axudas, bolsas e premios

Acordo da Mesa do Parlamento, do 18 de xaneiro de 2022, de concesión de bolsas para a
formación práctica no Parlamento de Galicia
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do 18 de xaneiro de 2022, adoptou o seguinte acordo:
Mediante Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia do 27 de setembro de 2021 (BOPG 208, do 1
de outubro, e DOG 195 do 8 de outubro) aprobáronse as bases da convocatoria para a concesión
de diversas bolsas para a formación práctica no Parlamento de Galicia.
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De acordo coa a base décima da convocatoria, o 21 de decembro de 2021 constituíse a comisión
de valoración, co obxecto de estudar os expedientes académicos e méritos acreditados polas persoas aspirantes e avalialos de acordo coa repartición de puntuación en cada un dos apartados previstos nas cláusulas décimo primeira e décimo segunda das bases da convocatoria.
Por proposta da comisión de valoración, conforme o disposto na base décimo cuarta, apartado 4, o
letrado oﬁcial maior resolveu, o 29 de decembro de 2021, incrementar unha bolsa de formación en
xestión parlamentaria, por vacante dunha das dúas bolsas en arquivo, biblioteca e documentación.
Na súa reunión do 12 de xaneiro de 2022 a comisión de valoración, á vista dos resultados da puntuación acadada polas persoas aspirantes, elaborou unha listaxe coa puntuación das persoas can-
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didatas ordenada de maior a menor, segundo a súa puntuación, e acordou, en cumprimento da
base décimo terceira, apartado 4, da convocatoria, facer a correspondente proposta de concesión.
En consecuencia, a Mesa adopta o seguinte ACORDO:
1º. Concederlles as bolsas para a formación práctica no Parlamento de Galicia ás persoas que acadaron a maior puntuación en cada unha das bolsas convocadas, que son as seguintes:
Bolsas de formación en arquivo, biblioteca e documentación
1. Vázquez Cartelle, Juan
13,530
Bolsa de formación en comunicación institucional
1. Corredoira Cobas, María
2. Castro Martínez, Uxía

18,588
17,500

Bolsa de formación en publicacións
1. Caamaño Pérez, Laura
2. Brandariz Varela, Susana

18,690
17,460

Bolsa de formación en recursos humanos e contratación
1. Ordóñez García, Adrián

17,058

Bolsa de formación en xestión parlamentaria
1. Ordóñez García, Adrián
2. Rodríguez Vázquez, Adrián

17,058
16,348

Bolsa de formación para persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % nas áreas
de asistencia xeral e administrativas
1. Jiménez Lorda, Pablo
18,00
2º. Que a data de incorporación das persoas beneﬁciarias das respectivas bolsas ao Parlamento
de Galicia sexa o 7 de febreiro de 2022.
3º. Que no caso de non aceptación ou renuncia dalgunha das persoas beneﬁciarias da bolsa se utilizará a seguinte lista de reserva para substituílas:
LISTAXES DE SUPLENTES

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bolsas de formación en Arquivo, Biblioteca e Documentación.
Non hai
Bolsa de formación en comunicación Institucional
1. Quintás Rocha, Eva
2. Grela Barros, María del Pilar
3. Corbillón Gómez, Cristina

16,107
15,874
15,525
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4. Lodeiro Piñeiro, Jessica
5. Vázquez Pedrosa, Fátima
6. Amboage Santos, Patricia
7. Gómez Calvo, Noelia
8. Cuña Márquez, Iago
9. García Álvarez, Sofía
10. Yáñez Borrajo, Cristina
11. Carreira Pena, Nicolás
12. Álvarez López, Ismael
13. Fontela Alvelo, Lara
14. Meda López, Xiana
15. Cao Armada, Ánxela
16. Queiruga Castro, Pablo
17. Pereira Vila, Jorge

15,166
14,894
14,560
14,392
13,822
13,676
13,362
13,348
12,923
12,541
12,358
12,319
11,368
10,939

Bolsas en publicacións
1. García Díaz, Noelia
2. Bará Louro, María
3. Cochón Falcón, Alba
4. Gil Rodríguez, Laura
5. Goris García, Xoán Carlos
6. Cornide Díaz, Borja
7. Vieites Peiteado, Rebeca
8. Guisantes Alonso, Miguel
9. Rebolo Magariños, David

18,690
17,460
15,650
15,000
14,150
13,450
12,690
12,100
11,720

Bolsa de formación en recursos humanos e contratación
1. Astray Piñeiro, Luis Abel
2. Álvarez Durán, Ada
3.Varela Hernández, Anxo
4. Gondar Pérez, María Yolanda
5. López Silva, Nerea
6. Dios Oujo, Mónica
7. Galego Sisto, Claudia Orosia
8. Morgade Pichel, Andrea
9. Domínguez Liñares, Ana
10. Liu Zhu, Lisa

14,894
14,178
13,650
13,546
13,274
13,175
12,747
12,627
12,492
11,833

Bolsa de formación en xestión parlamentaria
1. González Piñeiro, Inés
2. Astray Piñeiro, Luis Abel
3. Cadahía Veira, Pablo
4. Álvarez Durán, Ada
5. Montes Ferreiro, Marta
6. Varela Hernández, Anxo
7. Patiño de Artaza, Helena

15,280
14,890
14,300
14,170
14,160
13,650
14,010
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8. Vázquez Domínguez, Valeria
9. Fernández Garrido, Manuel Alejandro
10. López Silva, Nerea
11. Gondar Pérez, María Yolanda
12. Almeda Omil, Adrián
13. Morgade Pichel, Andrea
14. Liu Zhu, Lisa
15. Jiménez Fresco, Antón Alexandre

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

13,880
13,860
13,770
13,550
12,980
12,630
11,830
11,280

Bolsa de formación para persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % nas áreas
de asistencia xeral e administrativas
1. Castro Valledor, Guillermo
14,600
2. Gómez Grande, Pablo
13,850
3. Rodríguez-Toubes Forryan, Irene
9,450
4. Romero Rivas, Sara
9,100
5. Álvarez Rodríguez, Saúl
8,350
6. Vázquez Batán, David
8,250
7. Merino López, Fernando
5,000
4º. Comunicarlles este acordo a Intervención e Asuntos Económicas e ao Servizo de Persoal e Réxime Interior para que proceda á súa execución.
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Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oﬁcial maior
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª polo trámite de urxencia, relativa á
necesidade de prestar de xeito directo pola Xunta de Galiza do Servizo de Transporte
Sanitario Terrestre.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de debater e adoptar un acordo en
sede parlamentar canto antes a respecto da necesidade de prestar de xeito directo pola
Xunta de Galiza do Servizo de Transporte Sanitario Terrestre.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O BNG ten presentado múltiple iniciativas no Parlamento Galego referidas á
situación do servizo de transporte sanitario terrestre, tanto no referido á insuficiencia
dos recursos existentes, tanto técnicos como de vehículos e persoal, como ás
deficiencias na prestación ou á situación laboral dos/as traballadores/as.
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Dentro do sistema sanitario o Servizo de Transporte Sanitario Terrestre de
doentes, tanto urxente como programado, ten un papel esencial, e como tal, debería
estar perfectamente inserido no mesmo e contar cos recursos e persoal preciso para
prestar unha atención sanitaria de calidade, mais esa non é a realidade.

1
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Debería ser un obxectivo prioritario, para o Goberno galego e para a consellaría
de sanidade, mais a realidade vai na dirección contraria, a Xunta de Galiza opta por un
modelo de xestión que mercantiliza a saúde, significa recortes na prestación e nas
condicións laborais dos/as traballadores/as. Foi deteriorando o servizo, con todas as
decisións que foi tomando, de xeito que son habituais as denuncias de irregularidades
na prestación do servizo.
Ao igual que no resto da sanidade se neste momento os usuarios e usuarias non
perciben con maior intensidade este deterioro non é pola estrutura deseñada pola Xunta
de Galiza, senón pola profesionalidade dos traballadores e das traballadoras.
Na actualidade a prestación do servizo de transporte sanitario terrestre está
privatizado, a través de diferentes concursos. O BNG considera que como servizo
esencial non pode estar en mans de empresas privadas, que teñen como obxectivo
acadar beneficios, defendemos a necesidade de que o mesmo se realice mediante a
prestación directa por parte da Xunta, na xestión, na provisión e na titularidade.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª polo trámite de urxencia:
. Vai o Goberno galego asumir a súa responsabilidade de prestar unha atención
de calidade e iniciar o proceso para prestar o servizo de Transporte Sanitario Terrestre
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de forma directa na xestión, na provisión e na titularidade?
. Que modelo de transporte sanitario terrestre defende o Goberno galego?
. Considera a Xunta de Galiza que nas condicións
transporte sanitario terrestre lle

actuais do servizo de

está prestando unha atención de calidade as/os

galegas/os?
2
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15702 Santiago de Compostela
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. Que medidas vai tomar para mellorar a prestación do servizo?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 09:37:05

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 09:37:08
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Iria Carreira Pazos na data 13/01/2022 09:37:23
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A Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Cristina Sanz Arias, Marta Nóvoa Iglesias, Borja Verea
Fraiz, José Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López e Moisés Rodriguez
Pérez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo, 98, 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto
antes a súa posición sobre un tema de gran interese na nosa Comunidade Autónoma.
A posta en marcha de novos proxectos emprendedores é fundamental para o
fortalecemento do tecido produtivo, a creación de emprego e a incorporación de novos
produtos e servizos innovadores, da man de novos profesionais que teñen os
coñecementos e as habilidades necesarias para crear a súa empresa.
É certo que a pandemia puxo a proba ese espírito emprendedor que é un dos acenos
de identidade de Galicia, pero, como sinala o informe GEM 2020 - 2021, a nosa
Comunidade Autónoma ocupa o terceiro lugar en canto á percepción de oportunidades
para emprender (cun 17,5%; superior á media nacional); cun claro predominio das
iniciativas emprendedoras liderada por mulleres, superando ás dos homes en todas as
etapas. De feito, a Taxa de Actividade Emprendedora (TEA) representa un valor de
56,5% para as mulleres fronte ao 43,5% no caso dos homes.
Seguindo o camiño iniciado na Lei 9/2013 de emprendemento e competitividade de
Galicia, a Xunta mantén a súa aposta en favor de estímulo da actividade
emprendedora, prestando unha especial atención aos ámbitos industrial e rural, non só
mediante axudas e instrumentos financeiros para o desenvolvemento de novos
proxectos empresariais, senón tamén mediante a dinamización, a formación e a
titorización das persoas que os desenvolvan.

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-e5kOFXPRx-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Neste contexto, é esencial a colaboración público privada e entre as distintas
administracións, para crear sinerxía que permitan achegar servizos de valor aos
emprendedores e emprededoras galegos, e así aumentar a probabilidade de éxito e
consolidación no mercado.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:
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Que iniciativas e servizos de apoio ao emprendemento se puxeron en marcha pola
Xunta de Galicia para o fomento da cultura emprendedora e o desenvolvemento de
novos proxectos empresariais, sobre todo no medio rural?
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 13/01/2022 10:56:46
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Cristina Sanz Arias na data 13/01/2022 10:57:02
Marta Nóvoa Iglesias na data 13/01/2022 10:57:17
Borja Verea Fraiz na data 13/01/2022 10:57:30
José Antonio Armada Pérez na data 13/01/2022 10:57:50
Pardo López, Adrián na data 13/01/2022 10:58:05
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 13/01/2022 10:58:20
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A Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Cristina Sanz Arias, Marta Nóvoa Iglesias, Borja Verea
Fraiz, José Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López e Moisés Rodriguez
Pérez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo, 98, 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto
antes a súa posición sobre un tema de gran interese na nosa Comunidade Autónoma.
A RIS3 de Galicia ten como un dos seus retos a promoción dun novo modelo industrial
dirixido a aumentar a intensidade tecnolóxica no tecido produtivo galego, cunha grande
aposta por un modelo de innovación máis aberto e colaborativo que facilite o acceso de
pemes, microempresas e autónomos.
Neste contexto, resulta imprescindible a dispoñibilidade de infraestruturas de apoio a
nivel local que contribúan ao desenvolvemento da base industrial e a mellorar a
competitividade, a través do acceso a produtos e servizos avanzados dunha maneira
flexible e con prezos competitivos.
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Así pois, en 2020 a Xunta de Galicia decidiu activar un programa de axudas en favor de
centros de fabricación avanzada de uso compartido, impulsados por agrupacións
empresariais e clústeres, así como empresas con capacidade tractora. Como
resultado, estanse a impulsar sete espazos pioneiros que, grazas a colaboración
público-privada, están a potenciar sectores estratéxicos como o turismo, o
agroalimentario, o loxístico, o biotecnolóxico ou as TIC, mobilizando un investimento de
preto de 27 millóns de euros.

En concreto, os proxectos que se están a desenvolver son un centro de servizos
avanzados na Cidade das TIC da Coruña; o Centro Loxístico da Automoción no
Porriño; o centro de fabricación avanzada do Polo Biotecnolóxico na Sionlla (Santiago
de Compostela); o Centro Galego de Tratamentos térmicos do Aceiro que, estará
situado en Narón; o Centro de Servizos Avanzados Galicia TurisTIC en Vilagarcía de

Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal
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Arousa; así como a planta piloto de Inleit en Curtis e o centro de Acolat, pertencente a
Clesa, en Caldas de Reis, para impulsar lácteos de alto valor engadido.
O interese espertado por este tipo de infraestruturas abertas, ten levado a volver abrir
unha consulta no tecido empresarial galego para coñecer a demanda e desenvolver
liñas de axuda que permitan o seu impulso.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que iniciativas se puxeron en marcha pola Xunta para poñer ao dispor das pemes
infraestruturas de uso compartido que potencien a modernización e o desenvolvemento
dos ecosistemas produtivos sobre todo a nivel local?
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 13/01/2022 11:07:23
Cristina Sanz Arias na data 13/01/2022 11:07:43
Marta Nóvoa Iglesias na data 13/01/2022 11:08:01
Borja Verea Fraiz na data 13/01/2022 11:08:16
José Antonio Armada Pérez na data 13/01/2022 11:08:33
Pardo López, Adrián na data 13/01/2022 11:08:50
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 13/01/2022 11:08:59
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A Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Cristina Sanz Arias, Marta Nóvoa Iglesias, Borja Verea
Fraiz, José Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López e Moisés Rodriguez
Pérez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo, 98, 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto
antes a súa posición sobre un tema de gran interese na nosa Comunidade Autónoma.
O pasado 16 de decembro o Consello da Xunta de Galicia, autorizou a sinatura dun
convenio entre a Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación, a través da Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), e a Universidade
de Vigo, para investigar a utilización da madeira como elemento para a mitigación
acústica.
A iniciativa está incluída nos obxectivos da Axenda de Impulso da Industria Forestal,
que busca tanto impulsar novos usos da madeira desde a innovación. Así, o convenio
inclúe o estudo das alternativas para o emprego de madeira en elementos dedicados a
illamento acústico nas infraestruturas de transporte, co obxectivo de mellorar o
benestar das persoas, especialmente no ámbito urbano, pero tamén naqueles ámbitos
rurais que se ven afectados polo ruído.
A contaminación acústica é un dos factores ambientais que provoca problemas da
saúde, polo tanto, a procura de solucións medioambientalmente sostible para as
barreiras arquitectónica de mitigación de ruído derivado de autoestradas, liñas de
ferrocarril ou vías públicas, utilizando a madeira como elemento construtivo, pode abrir
un novo mercado para as madeiras locais.
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Por iso, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que actuacións concretas se van a desenvolver ao abeiro do convenio autorizado coa
Universidade de Vigo para investigar a utilización da madeira como elemento para a
mitigación acústica e que resultados esperan ter?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 13/01/2022 11:11:33
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Cristina Sanz Arias na data 13/01/2022 11:11:52
Marta Nóvoa Iglesias na data 13/01/2022 11:12:09
Borja Verea Fraiz na data 13/01/2022 11:12:27
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José Antonio Armada Pérez na data 13/01/2022 11:12:45
Pardo López, Adrián na data 13/01/2022 11:13:03
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 13/01/2022 11:13:15

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

99578

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Carme González Iglesias, Alexandra Fernández Gómez, Ramón Fernández
Alfonzo e Daniel Pérez López, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 6ª polo trámite de urxencia, sobre o proceso de venda do estaleiro Barreras
(Vigo).

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de que a Xunta se posicione canto
antes en sede parlamentar sobre o proceso de venda do estaleiro Barreras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os continuos vaivéns do estaleiro Barreras nos últimos anos poñen en perigo o
futuro do sector naval da Ría de Vigo tal e como o coñecemos. A viabilidade e a
actividade deste estaleiro é fundamental para atallar a crise industrial que padece a
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cidade de Vigo e a súa contorna.
Barreras é o maior estaleiro privado do estado, atópase en proceso de
liquidación e pendente da decisión da empresa sobre o traspaso da unidade produtiva a
un dos grupos interesados, un traspaso que debe ser validado polo Xulgado do
Mercantil de Vigo e pola Autoridade Portuaria de Vigo.

1

99579

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Este proceso está tendo continuos cambios e modificación de datas e esta a se
alongar máis do previsto inicialmente o que provoca desconcerto e incerteza entre o
sector e os traballadores sen que as distintas administracións, e nomeadamente a Xunta
de Galiza que ten as competencias en materia de industria, aclare a situación evitando
informar do proceso máis alá de anuncios e propaganda sen compromisos reais.
Sinalar tamén que a Autoridade Portuaria de Vigo, como xa indicamos antes, ten
que validar o traspaso do estaleiro e tampouco ofrece ningunha información sobre o
proceso.
Esta gravísima situación, na que existe o risco real da desaparición dun dos
principais estaleiros da Ría de Vigo, que podería poñer en xaque o conxunto do sector
da construción e reparación naval de Vigo, non ten sido enfrontada até o momento por
parte da Xunta de Galiza, que máis unha vez volve desertar das súas competencias en
materia de política industrial.
Aliás, é xa manifesta a incapacidade do capital privado para poñer en marcha as
enormes potencialidades produtivas que ten Barreras, que vén sufrindo unha sucesión
de fiascos empresariais desde a súa privatización, dos que salienta a frustrada operación
liderada por Pemex co entusiasta patrocinio da Xunta de Galiza e a máis recente
adquisición por parte do grupo Ritz Carlton. Nese sentido, unha solución de futuro que
garanta a continuidade da actividade produtiva e do emprego non pode pasar por insistir
no apalancamento financeiro, a cargo de recursos e avais públicos, senón que esixe
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dunha decidida intervención desde o público.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª polo trámite de urxencia:
1. Ten contactos formais a Xunta de Galiza coa propiedade do estaleiro ou coa
consultora encargada da súa venda?
2. Ten constancia a Xunta de Galiza dalgún plan de viabilidade empresarial por
parte dos actuais propietarios do estaleiro formulado para solicitar apoio financeiro
público?
3. Que accións está a levar a cabo a Xunta de Galiza no proceso de traspaso do
estaleiro Barreras para garantir un proxecto de futuro que garanta a viabilidade da
actividade e os postos de traballo?
4. Ten coñecemento da posibilidade de desgaxar a empresa na venda?
5. Ten contactos a Xunta de Galiza coa representación do persoal de Barreras?
Coñece a Xunta de Galiza se esta representación está informada do proceso de venda
por parte da empresa?
6. Que medidas vai adoptar a Xunta para garantir o mantemento dos postos de
traballo unha vez que remate o eventual proceso de traspaso da unidade produtiva?
7. Está a Xunta de Galiza a traballar nun plan industrial para Barreras e para o
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sector naval da Ría de Vigo?
8. Desbota a Xunta de Galiza a participación no capital e na dirección do
estaleiro?
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Carme González Iglesias
Alexandra Fernández Gómez
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 13/01/2022 13:24:01

María do Carme González Iglesias na data 13/01/2022 13:24:05

Daniel Pérez López na data 13/01/2022 13:24:13
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Ramón Fernández Alfonzo na data 13/01/2022 13:24:21

4

99582

A Mesa do Parlamento
Raquel Arias Rodríguez, Ovidio Rodeiro Tato, Guadalupe Murillo Solís, Ramón
Carballo Páez, Carmen Pomar Tojo, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez e Borja
Verea Fraiz, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo, 98, 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión de Control da CRTVG polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade de que a CRTVG explique a súa posición
sobre un tema de interese na nosa Comunidade Autónoma.
A CRTVG pechou o ano 2021 cun balance positivo tanto nos aspectos específicos da
súa misión de servizo público, como en cifras de audiencia ou nos resultados da
xestión económica.
O mercado publicitario dos medios de comunicación resultou afectado pola situación
derivada do impacto da COVD-19. Así se reflicten nos informes de Infoadex sobre a
inversión publicitaria en España.
Un contexto tan complexo esixiu unha resposta de adaptación por parte da Corporación
Radio Televisión de Galicia, co desenvolvemento dun plan comercial baseado, entre
outras cuestións, nun modelo de oferta no que se singularicen os produtos para os
anunciantes, creando máis ventás publicitarias.
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Polo exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas:

1.-

Cal foron os ingresos comerciais dos medios da CRTVG no ano 2021?

2.-

Que valoración fai?

3.-

Cal é a súa situación respecto a outros operadores audiovisuais?

4.-

Cal é a estratexia de actuación para o 2022 respecto aos ingresos comerciais?

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 14/01/2022 13:48:05
Ovidio Rodeiro Tato na data 14/01/2022 13:48:23
María Guadalupe Murillo Solís na data 14/01/2022 13:48:38
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Borja Verea Fraiz na data 14/01/2022 13:49:48
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados ao abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª polo
trámite de urxencia, sobre o impacto da Covid19 nas residencias de maiores e as
medidas que adoptou a Xunta de Galiza ao respecto

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de coñecer en sede parlamentar canto
antes o alcance do impacto da Covid19 nas residencias de maiores así como as medidas
que adoptou a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A explosión de casos positivos de Covid19 no conxunto da sociedade galega
durante a sexta onda da pandemia (finais de 2021 – comezos de 2022) está a ter o seu
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impacto tamén nas residencias de maiores.
Se algo aprendemos durante os últimos anos é que a transmisión comunitaria
fóra dos centros fai que a Covid19 entre nas residencias contaxiándose tanto o persoal
que traballa nelas como as persoas usuarias.
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Certo é que a campaña de vacinación mudou radicalmente as consecuencias da
pandemia nas residencias de maiores porén, non se pode baixar garda e as medidas de
prevención e control deben reforzarse.
Neste senso, recentemente a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
(SGXX) propuña intensificar as probas de detección da Covid19 entre o persoal das
residencias con maior asiduidade e tamén entre as persoas usuarias.
Así mesmo, é imprescindíbel que o Goberno galego vixíe o reforzo dos cadros
de persoal nas residencias en que se producen contaxios e que as empresas e entidades
propietarias e/ou xestoras de centros residenciais cubren as baixas que se producen entre
as traballadoras/es para garantir a calidade asistencial.
Nos últimos días rexistráronse gromos en varios centros residenciais galegos nos
que entidades que representan a familiares de persoas usuarias, como REDE ou Vellez
Digna, denunciaron diversas irregularidades e falta de transparencia por parte da
administración e das empresas. Especialmente graves foron as denuncias trasladadas
publicamente nas residencias DomusVI de Bembrive e A Raiola (Compostela).

Por todo o exposto con anterioridade formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 5ª polo trámite de urxencia:
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- Como valora o Goberno galego a situación da Covid19 nas residencias nesta
sexta onda da pandemia?
- Que medidas está a adoptar a Xunta de Galiza nas residencias de maiores
fronte á sexta onda da pandemia?
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- Que medidas está a adoptar o Goberno galego en materia de prevención,
detección e control da covid-19 nas residencias?
- Que medidas adoptou ou vai adoptar a Xunta de Galiza para garantir que as
empresas contan co persoal suficiente naqueles centros en que se producen gromos?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
Deputadas do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 17/01/2022 13:29:43
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María Montserrat Prado Cores na data 17/01/2022 13:29:48

Olalla Rodil Fernández na data 17/01/2022 13:29:56
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A crise económica e social xerada pola pandemia da Covid-19 afectou de xeito
moi preocupante á mocidade, entre outros aspectos, nos seus procesos de
emancipación ou laboral.
Este mes de agosto, UGT-Galicia presentaba unha radiografía do mercado laboral
galego centrada nas e nos máis mozos que amosaba a falta de oportunidades, a
precariedade e a inestabilidade como principais lastres para desenvolver un
proxecto vital independente e digno na nosa comunidade.
Ante esta situación, compre poñer sobre a mesa todo tipo de medidas para ofrecer
ás mozas e os mozos galegos oportunidades no plano laboral, no acceso á unha
vivenda digna pero ao mesmo tempo ofrecer de xeito inmediato solucións en
materia de transporte. Neste contexto de crise, non se entende a limitación ata os
21 anos dos beneficios da tarxeta Xente Nova. Agora que son xa máis de 100.000
as usuarias e usuarios da mesma, e nun escenario socioeconómico delicado para a
mocidade galega, compre dar sentido ás políticas en materia de transporte público
e mocidade.

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-0gXhDOjpa-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo isto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal é o número de usuarias e usuarios beneficiarios da Tarxeta Xente Nova
detallado por provincias, concellos e anos dende o seu inicio no ano 2016?
2. Cantas solicitudes teñen denegado dende a súa posta en funcionamento e
cales foron os motivos que provocaron esa denegación dende o ano 2016?
3. Ten pensado a Xunta de Galicia ampliar este dereito a toda mocidade
galega menor de 30 anos? En caso negativo, cal é motivo?
4. Cal é o motivo para que a Xunta de Galicia non incorpore os beneficios da
Tarxeta Xente Nova dentro das vantaxes do Carné Xove?
Pazo do Parlamento, 7 de xaneiro do 2022
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Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 07/01/2022 18:12:58
Julio Torrado Quintela na data 07/01/2022 18:13:05
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Marina Ortega Otero na data 07/01/2022 18:13:13
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago, Luís Manuel Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión
4.ª, Educación e Cultura.
Catro de cada dez adolescentes recoñece que recibe mensaxes de contido erótico
ou sexual a través de redes, chats, internet ou videoxogos, mentres que polo
menos un de cada dez recoñece que lle teñen chegado proposicións sexuais por
parte dunha persoa adulta. O uso masivo das novas tecnoloxías deriva así mesmo
en episodios de ciberacoso segundo o informe realizado por Unicef España que
representa ata o momento o maior estudo sobre esta temática ata a data no noso.
O responsable do estudo, o profesor de Psicoloxía da Universidade de Santiago
de Compostela (USC), Antonio Rial Boubeta, advirte que estamos ante un dos
grandes desafíos como sociedade da década, ou do século, porque para as nosas e
nosos mozos usar a tecnoloxía é vivir.
Case o 60 % de adolescentes levan o móbil a clase todos os días e oito de cada
dez están rexistrados en tres redes, pero a súa vez seis de cada dez teñen varios
perfís na mesma rede social, un deles ‘branco’ para que vexan aos seus pais.
Entre as conclusións máis salientables deste informe atopamos as seguintes:
 Sexting taxas realmente preocupantes: o 8% manifesta enviar fotos ou
vídeos persoais de carácter erótico ou sexual (sexting activo) e máis do
triplo (o 26,8 %) manifesta recibilos (sexting pasivo).
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 Grooming: o 57,2 % aceptou algunha vez a un descoñecido nunha rede
social e o 21,5 % chegou a quedar en persoa con xente que coñeceu
exclusivamente a través de Internet. Un de cada dez adolescentes recibiu
unha proposición sexual por parte dunha persoa adulta na internet. Un de
cada 3 (35,4 %) accedeu a webs de contido pornográfico.
A Dark Web posúe un alto grao de popularidade entre os adolescentes: o 44,4 %
di saber o que é e o 4,7 % afirma mesmo acceder a esta nalgunha ocasión,
maioritariamente mozos.
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Cífrase nun 33 % a porcentaxe de adolescentes que estarían a desenvolver un uso
problemático da internet e as redes sociais. Esta porcentaxe é maior entre as
mozas e increméntase de xeito significativo en 3.º e 4.º de ESO.
Os niveis de benestar emocional, integración social e satisfacción coa vida son
sempre inferiores entre as e os adolescentes que presentan un uso problemático da
internet. A taxa de depresión é máis do triplo. Os niveis de benestar emocional,
integración social e satisfacción coa vida, son inferiores entre quen presenta unha
posible adicción aos videoxogos. A taxa de depresión grave é case o triplo.

Á vista dos resultados do informe, a loita contra o acoso escolar e o ciberacoso
debe ser unha prioridade, debido a que se detectaron taxas de vitimización
sensiblemente máis altas que as que ofrecen as estatísticas oficiais. É necesario
tamén tomar medidas para reducir as preocupantes cifras de sexting, contacto con
descoñecidos ou posibles casos de grooming, así como abordar o uso
problemático das redes sociais e posibles adiccións a videoxogos.
Gobernos, familias, institucións, mestras e mestres, empresas e a sociedade en
xeral temos diante de nós a responsabilidade de fomentar unha boa hixiene
dixital.
Actualmente un gran número de soportes tecnolóxicos convertéronse en
imprescindibles para os e as adolescentes, pero se hai unha ferramenta que
destaca sobre as demais, esa é Internet, xa que tanto desde un soporte informático
como desde a telefonía móbil ten unha presenza cada vez máis alta en todos os
ámbitos da nosa sociedade.
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Internet posúe unha infinidade de posibilidades pero do mesmo xeito unha serie
de riscos, xa que aínda que é certo que pode ser unha gran ferramenta de
comunicación e información, tamén é certo que constitúe un espazo no que un
uso inadecuado pode dar pé a manifestacións de violencia.
Requírese por tanto unha maior formación e información tanto desde os centros
educativos como desde os pais e nais, non nas cuestións puramente tecnolóxicas,
senón naqueles espazos educativos que poidan garantir unha boa interacción entre
os/ as usuarios/ as e Internet. Como diciamos as posibilidades que ofrece a rede
son moitas e é necesario adquirir aprendizaxes que garantan un desenvolvemento
ético-moral que permita utilizalas de forma adecuada.
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A violencia existiu desde sempre pero as manifestacións e canles para levala a
cabo cambiaron e evolucionaron co tempo. Actualmente coa existencia das TIC
apareceron novas formas de violencia como, Grooming; acoso sexual a menores
través da rede, Sexting, envío de imaxes (fotografías ou vídeos) con contido
sexual por medio do móbil, a pornografía infantil, delitos informáticos, fraudes,
seitas, ciberbullying (acoso entre iguais na rede).
Neste contexto, en Galicia a nivel educativo contamos cun protocolo educativo
para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso ou a
Guía sobre identidade dixital de 2017 elaborada por persoas expertas no marco da
Estratexia Galega de Convivencia 2015-2020. Tendo en conta que o uso das
novas tecnoloxías aumentou de xeito exponencial en tempo e por idade de
iniciación, e polo tanto estes riscos que reflexa o informe de Unicef, as deputadas
e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas para o seu debate en
Comisión:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia dos datos arredor do uso das novas
tecnoloxías por parte da mocidade que reflicte este estudo?
2. Que ferramentas contempla o Goberno galego para facer fronte a este tipo
de violencia dixital que afecta a tantas mozas e mozos?
3. Pensa que a Guía de Identidade Dixital abonda para facer fronte a estes
problemas?
4. Pensa actualizar os protocolos no ámbito educativo para atallar os
problemas xerados do mal uso, ou o aumento dos novos delitos a través das
novas tecnoloxías que afectan á mocidade?
Pazo do Parlamento, 7 de xaneiro do 2022
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Asdo.: Noelia Otero Lago
Luís Manuel Álvarez Martínez
Noa Díaz Varela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Noelia Otero Lago na data 07/01/2022 17:55:28
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 07/01/2022 17:55:35
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago, Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e
Marina Ortega Otero, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
No barrio de Bouzas viven máis de 5.500 persoas que levan anos agardando pola
posta en marcha do centro de saúde na vila. Este ano, as veciñas e veciños
asistiron a innumerables visitas de responsables do Goberno da Xunta que un tras
outro foron dando falsos prazos sobre a apertura da infraestrutura e cambiando á
baixa as previsións de persoal e de cupo. Despois de moitos atrasos e
incumprimentos, o conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña anunciaba que o
centro de saúde estaría finalizado en abril e abriría antes deste verán. Ao mesmo
tempo, Comesaña trasladaba que o centro de saúde tería tres consultas médicas
con capacidade para tres facultativos pola mañá e outros tres pola tarde, cunha
posibilidade de atención de 3.900 pacientes en cada quenda.
Poucos meses despois, foi a conselleira de Infraestruturas a que atrasaba as
previsións e situaba cara finais de verán a apertura do centro.
Finalmente e co verán practicamente rematado, as novas que reciben dende o
Sergas na Asociación Veciñal apuntan a novos atrasos e a un novo recorte no
cupo e nos profesionais que atenderán o centro, situando nun único médico a
previsión de apertura
Ante os reiterados anuncios incumpridos, as deputadas e o deputado que asinan
formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
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1. A que se deben os novos atrasos nas datas anunciadas de apertura do centro
de saúde de Bouzas?
2. Confirman o recorte no número de profesionais previsto para a súa posta en
marcha?
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3. Como valoran o baile constante de datas e os incontables atrasos na data
prevista de apertura deste centro de saúde?

Pazo do Parlamento, 7 de xaneiro do 2022

Asdo.: Noelia Otero Lago
Leticia Gallego Sanromán
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 07/01/2022 17:57:33
María Leticia Gallego Sanromán na data 07/01/2022 17:57:46
Julio Torrado Quintela na data 07/01/2022 17:57:53
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Marina Ortega Otero na data 07/01/2022 17:58:01
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago, Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela,
deputadas e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A crise económica e social xerada pola pandemia afectou de xeito moi directo e
preocupante á mocidade, entre outros nos procesos de emancipación ou laboral
que xa viñan sendo preocupantes abondo.
O pasado mes de agosto, UGT-Galicia co gallo do Día da Xuventude presentaba
unha radiografía do mercado laboral galego que amosaba a falta de
oportunidades, a precariedade e a inestabilidade como principais lastres para
desenvolver un proxecto vital independente e digno na nosa comunidade.
Case 320.000 mozas e mozos entre 15 e 34 anos vense na obriga de ter que vivir
cas súas familias, son case o 67 % da poboación nesa franxa de idade. Estamos
ante o dato máis alto desde que hai rexistros segundo a enquisa continúa de
fogares do INE.
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No contexto da Unión Europea recoméndase aos Estados membros que presten
apoio político e financeiro ás organizacións xuvenís, así como aos consellos da
xuventude, locais, autonómicos e nacionais, para promover o seu necesario papel
na democracia. O Goberno da Xunta de Galicia no ano 2011 suprimía o Consello
da Xuventude de Galicia (Conxuga), un dos entes autónomos máis antigos que
existía no organigrama da Xunta de Galicia.
O Consello veu representando á mocidade, defendendo a mellora das súas
condicións de vida, apostando por campañas de prevención e sensibilización,
apoiando e fortalecendo ao movemento asociativo xuvenil no territorio,
favorecendo o intercambio entre ditas entidades e trasladando a voz dos mozos/as
galegos en diversos espazos de participación no ámbito nacional e tamén
internacional.
A vixente Lei galega 6/2012, rexeitada no seu momento por toda a oposición
parlamentaria, creou o Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia
anunciado a bombo e prato como a nova e definitiva ferramenta para aumentar
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esa participación, pero por desgraza a realidade é que pouca ou case nula
actividade e contido lle teñen dado.
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No DOG do 28 de maio de 2014 publícase o Regulamento do Consello Asesor e
Consultivo de Xuventude de Galicia que terá os seguintes fins:
a) Representar a xuventude galega a través da súa condición de membro de
pleno dereito no Comité Galego de Políticas de Xuventude.
b) Emitir os informes que afecten a xuventude e lle sexan solicitados polo Comité
Galego de Políticas de Xuventude ou polo órgano de dirección competente en
materia de xuventude.
c) Emitir informe sobre o impacto na xuventude dos proxectos de disposicións
normativas promovidas pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia que afecten a mocidade.
d) Analizar, con carácter permanente, a situación da xuventude en Galicia,
facilitando así a toma de decisións, e especialmente as problemáticas que incidan
maiormente na xuventude galega, a través do Observatorio Galego da
Xuventude.
e) Elevar anualmente ao Parlamento unha memoria en que se reflicta a situación
da xuventude como grupo social e, ao tempo, propoñer as medidas legais que
xulgue necesarias.
f) Contribuír á institucionalización do movemento asociativo xuvenil de Galicia,
consolidando, por un lado, o xa existente e, por outro, promovendo a creación de
asociacións xuvenís de distinta natureza.
g) Garantir a participación activa e dinámica da xuventude en todas as ordes da
vida social, educativa, laboral, política, económica, deportiva, de lecer, de tempo
libre e cultural de Galicia.
h) Representar a xuventude de Galicia no Consello da Xuventude de España, así
como noutros organismos de ámbito estatal, europeo e internacional
i) Establecer relacións de cooperación e colaboración con outros consellos da
xuventude do Estado.
j) Elevar propostas de acción á consellería competente en materia de xuventude.
k) Defender os intereses da xuventude presentando ante os organismos públicos e
privados correspondentes as medidas tendentes a facer efectivos os intereses que
corresponden á xuventude.
Sete anos e medios despois da súa aprobación e ante os incumprimentos e a
ausencia de contido e actividade do Consello Asesor e Consultivo de Xuventude
de Galicia, as deputadas de deputado asinantes formulan as seguintes preguntas:
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1. Que informes ten elaborado o Consello Asesor e Consultivo de Xuventude
de Galicia desde a súa creación?
2. Que informes que afecten a xuventude foron solicitados polo Comité
Galego de Políticas de Xuventude?
3. Que informes sobre o impacto na xuventude dos proxectos de disposicións
normativas promovidas pola Administración Xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia que afecten a mocidade se teñen elaborado?
4. Cantas xuntanzas se teñen producido do Observatorio Galego da
Xuventude e sobre que temas?
Pazo do Parlamento, 7 de xaneiro do 2022
Asdo.: Noelia Otero Lago
Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 07/01/2022 18:09:26
Marina Ortega Otero na data 07/01/2022 18:09:34
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Julio Torrado Quintela na data 07/01/2022 18:09:43
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago, Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e
Marina Ortega Otero, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
As agresións LGTBIfóbicas non deixan de aumentar no conxunto do Estado.
Segundo os datos facilitados polo Ministerio do Interior, os delitos de odio
denunciados aumentaron de 1.172 no ano 2013 a 1.706 no 2019 e, concretamente,
os que atinxen á orientación sexual aumentaron un 8'6 %. Os datos dos
observatorios Contra a Homofobia en Madrid, Cataluña ou no Observatorio da
Coruña, ante a falta de actividade e datos do Observatorio galego, reflicten tamén
un aumento do número de incidentes e todo indica que se trata dunha constante
en toda a nosa xeografía, sen excepción.
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Día tras día coñecemos novos casos de LGTBIfobia en España, un país pioneiro
no recoñecemento e na protección dos dereitos civís e referente no resto do
mundo en canto á defensa das persoas lesbianas, gais, persoas trans e bisexuais.
Estas actitudes violentas, que causan un gran sufrimento ás vítimas e que, en
moitos casos, nin se chegan a denunciar, están alentadas e precedidas polos
discursos de odio, especialmente cando estes institucionalízanse ou normalizan
no ámbito público. Sen ir máis lonxe, o acontecido este verán na nosa
comunidade co terrible asasinato do mozo Samuel Luiz exemplifica esta
preocupante realidade.
Por iso, nun país democrático, os discursos de odio, e en especial as agresións
cara ao colectivo LGTBI non poden ter cabida, pero seguimos asistindo tamén na
nosa comunidade a episodios de LGTBIfobia, o último na cidade de Vigo a ponte
do un de novembro. A Fiscalía de delitos de odio da provincia de Pontevedra
asumirá a investigación da denuncia presentada en Comisaría por un veciño de
Cerceda que recibiu unha malleira homófoba en Vigo no barrio de O Berbés este
mes de novembro. A vítima que levaba postas pulseiras LGBT relata que tras
escoitar estas palabras: “Pero ti, maricón de merda, que me vas a vacilar ti a
min?” recibiu unha malleira na rúa. O agresor, segundo denuncia a vítima non
deixou de proferir insultos e descualificacións homófobas como “maricona,
maricona de merda, fillo de puta...”
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Ante esta situación, é imprescindible que desde todos os ámbitos e desde todas as
institucións se dea visibilidade e apoio público e institucional ao colectivo
LGTBI e aos seus dereitos como cidadáns e cidadás, e denúnciense estas
agresións, así como tamén a posta en marcha de todas as ferramentas normativas
necesarias para combatelas.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia do aumento das agresións contra
persoas LGTBI?
2. Que medidas está a tomar ante o aumento dos casos de acoso, agresións e
discurso de odio?
3. Vai dotar de contido, recursos e actividade regular ao Observatorio Galego?

Pazo do Parlamento, 7 de xaneiro do 2022
Asdo.: Noelia Otero Lago
Leticia Gallego Sanromán
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Noelia Otero Lago na data 07/01/2022 18:10:40
María Leticia Gallego Sanromán na data 07/01/2022 18:10:48
Julio Torrado Quintela na data 07/01/2022 18:10:56
Marina Ortega Otero na data 07/01/2022 18:11:05
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, relativa á información, evolución e previsións da débeda
de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo o último dato dispoñíbel do Protocolo de déficit público do Banco de
España, do terceiro trimestre de 2021, a débeda pública de Galiza sitúase en 11.259
millóns de euros, case triplicando a débeda existente no ano 2009, de 4.859 e cerca do
máximo histórico trimestral acadado cos 11.750 millóns de euros rexistrados en marzo
de 2018.
A débeda pública galega incrementouse fortemente nos últimos anos, tendo na
actualidade un forte peso nos orzamentos da Xunta de Galiza, que lle dedican un 10%
do seu total para o ano 2022 malia a redución dos tipos de xuro, cuestión coxuntural dos
mercados que non é mérito do goberno galego.
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Aínda que no contexto de contracción económica xerado pola covid-19 a débeda
é unha ferramenta para poder sortear as dificultades derivadas das necesidades de
recursos extraordinarios, ollando a evolución da débeda ao longo dos últimos anos
constátase que dende que goberna Feijóo a débeda incrementou en 6.400 millóns de
euros. Os gobernos de Feijóo xeraron a maior parte da débeda galega, triplicándoa sen
que iso tivese un correlato no fortalecemento dos servizos públicos, afectados polas
1
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políticas aplicadas polo Partido Popular, tal e como se pode ver con ocasión da
pandemia da covid-19.
Esta evolución consolidouse co paso dos anos malia que o PIB medraba en
Galiza dende o 2014, data na que a débeda se situaba en 9.961 millóns de euros. Polo
tanto, con estes antecedentes e coa previsión, xa anunciada por Bruxellas, polo Estado e
polos propios Orzamentos de 2022 da Xunta, de volta á senda do déficit, esta é unha
cuestión que, a xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, require de
atención, dun debate amplo e da máxima transparencia.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. Cal é a valoración do goberno galego do impacto para os orzamentos públicos
dos últimos datos de débeda segundo o Banco de España?
. Considera o goberno galego que se axusta as previsións indicadas nos últimos
anos?
. Cal prevé o goberno galego que sexa o impacto da sexta vaga da pandemia na
débeda galega?
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. Cre que os orzamentos de 2022 contaban coa prudencia necesaria que esixía o
contexto de incerteza da variante ónmicron?
. Está disposto o goberno galego a garantir información periódica detallada sobre
a débeda pública galega, tal como os cadros de amortizacións, listaxe de entidades coas
que está contraída a débeda, os xuros pagados en cada emisións, etc?
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. Como prevé abordar o descenso de recursos extraordinarios que se prevén para
2023?
. Como prevé abordar un hipotético cambio de escenario das condicións
financeiras?
. Que influencia ten na débeda galega un sistema de financiamento inxusto
acordado polo Partido Popular e polo propio Núñez Feijóo?

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2022 09:35:44

Ramón Fernández Alfonzo na data 10/01/2022 09:35:53

Daniel Pérez López na data 10/01/2022 09:37:27
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López

e Xosé Luis Rivas Cruz, deputados do Grupo

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 7ª sobre o estado ruína da antiga Cámara Agraria de Carballo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O barrio de A Milagrosa de Carballo é un dos máis senlleiros do casco urbano
da vila Bergantiñá. Nesta zona celébrase o segundo, cuarto e quinto domingo de cada
mes o popular mercado do Campo da Feira, que complementa a feira de produtos do
agro que se segue a celebrar no centro da vila, na Praza do Concello
Tradicionalmente, este barrio foi punto de encontro social e de negocios
relacionados co agro e a gandería nos días de feira. A día de hoxe, mantense o
“mercadiño” no cruce das Rúas Compostela e Fisterra e nas inmediacións do Edificio
Fórum. Máis de 170 postos de venda de calzado, roupa, complementos, cousas do fogar
ou incluso maquinaria agrícola, instálanse alí na actualidade e, alén da oferta comercial,
constitúen un elemento de dinamización e promoción de Carballo polas numerosas
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persoas de fóra do concello que se ata alí se achegan.
Neste mesmo barrio radícase o complexo municipal Fórum, enfocado á
prestación de servizos á formación e dinamización do emprego no ámbito do municipio
de Carballo e da Costa da Morte.
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A Milagrosa tivo e ten un papel protagonista na estratexia de humanización e
reorganización urbana que se leva a cabo polo goberno local dende fai anos, que
ademais da potenciación e promoción do mercadiño, buscou a revitalización e
dinamización da zona elixindo esa ubicación para o Edificio Fórum ou apostando por
este barrio para testar no ano 2017 o proxecto piloto na Galiza “Ti Tes A Chave”, de
recollida de residuos sólidos urbanos en colectores específicos.
Continuando con esa estratexia urbana que busca facer de Carballo un lugar
atractivo para vivir e mellorar a vida das persoas, dende o executivo local abríronse
áreas de estacionamento no barrio, e fai ben pouco rematáronse as obras do Centro
Social da Milagrosa (antiga escola), cos que se acondicionou o interior e exterior da
edificación para dotalo de mellores condicións de habitabilidade e accesibilidade,
levándose a cabo tamén tarefas de urbanización exterior.
Pois ben, no corazón mesmo do barrio, ao lado do Centro Social, na zona
mesma onde se instalan os postos do mercadiño e a carón da Capela da Milagrosa, a
Xunta de Galiza dispón na Avenida da Milagrosa dun inmoble que prestou, en tempos
pasados, os servizos de Cámara Agraria.
Edificio que leva anos sen ser empregado por parte da administración titular do
mesmo e que se atopa a día de hoxe nunha situación ruinosa, amosando un aspecto
exterior de absoluto abandono como consecuencia do desuso, a acción do paso do
tempo, os usos impropios aos que se viu sometido ou mesmo a actos puntuais de
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vandalismo.
Un edificio que rompe coa estratexia de revitalización urbana e social e de
dinamización económica que se leva a cabo por parte do goberno local nesa zona, e que
na actualidade constitúe un auténtico risco para a seguridade e a integridade física dos
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viandantes pola posibilidade de desprendemento e caída de partes da edificación, como
cascotes, cristais ou tellas, que xa levou ao Concello a precintar a contorna para evitar
males maiores.
Xa no ano 2013 adoptouse un acordo polo Pleno Municipal no que se solicitaba
a transferencia ao Concello de Carballo da propiedade deste edificio de titularidade da
Xunta de Galiza, que a Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio non contemplou ao
entender que as únicas opcións para que o Concello puidese adquirir a propiedade do
inmoble eran a compra ou a permuta. Comprometéndose esa Secretaría a facer unha
valoración económica do inmoble e facerlla chegar ao goberno local. Cousa que, ata día
de hoxe, non aconteceu.
Tiveron que pasar dez anos para que un técnico da Xunta xirase visita para
valorar o estado do edificio. Constatándose polo técnico o estado ruinoso do mesmo,
que faría que non fose economicamente rendíbel a súa rehabilitación, ao supoñer esa
opción un investimento moi superior ao valor patrimonial do edificio.
O estado lamentábel da edificación contrasta, dende o punto de vista do feísmo
urbanístico, coas actuacións de mellora acometidas polo goberno local nos últimos anos
na contorna, pero o verdadeiro problema radica, nos últimos tempos, no problema de
seguridade para os viandantes que supón o estado no que se atopa o inmoble.
Por ese perigo certo para a seguridade das e dos veciños, faise perentoria a
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actuación da Xunta de Galiza, para atallar en primeiro lugar ese perigo certo para
integridade física das veciñas, pero tamén para eliminar o “lunar” urbanístico que supón
este edificio nun ámbito que a actuación do goberno local

conseguiu revitalizar,

humanizar e dinamizar.
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É incomprensíbel que un edificio de titularidade autonómica se atope na actual
situación de desleixo, máxime cando máis aló da cuestión de feísmo urbanístico, existe
un claro perigo para a integridade física das persoas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. Ten coñecemento a Xunta de Galiza do estado de ruína do edificio da antiga
Cámara Agraria de Carballo?
. Ten coñecemento a Xunta de Galiza do perigo que supón o estado urbanístico
do mesmo para a seguridade e integridade física das persoas?
. Que medidas ten pensado tomar Xunta de Galiza no inmediato ante o perigo
que supón o estado urbanístico de ruína do inmoble para a seguridade e integridade
física das persoas?
. Emitiuse informe por parte do técnico da Secretaría Xeral Técnica e do
Patrimonio para valorar o estado do inmoble? Remitiuse ese informe ao Concello de
Carballo?
. Que opcións se valoran pola Xunta de Galiza ante o estado de ruína do edificio
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da antiga Cámara Agraria de Carballo?

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Daniel Pérez López
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 10/01/2022 10:16:47
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, relativa á valoración por parte do goberno da proposta
de novo cálculo da poboación axustada no sistema de financiamento remitida polo
goberno central.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 3 de decembro de 2021 a ministra de Facenda e Función Pública,
María Jesús Montero, remitía a todas as Comunidades Autónomas de réxime común e
ás Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla un documento para iniciar o debate sobre a
reforma do financiamento autonómico achegando unha proposta de novo cálculo da
poboación axustada, elemento central do sistema ao ser unha das variábeis centrais.
Días antes, o 23 de novembro de 2021, Feijóo convocaba unha reunión, o
denominado Foro de Santiago, na que participaron tamén os presidentes de Asturias,
Cantabria, A Rioxa, Aragón, Castela-A Mancha, Estremadura e Castela e León. En dita
reunión presentouse publicamente un documento xenérico con diversas propostas sen
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soporte numérico e unha apelación a que se teña en conta o custo real dos servizos,
como a sanidade ou a educación e os factores que os encarecen como a dispersión ou o
avellentamento, ter en conta a crise demográfica ou a necesidade de atinar no reparto
dos fondos europeos. Cuestións todas elas nas que en abstracto existe un amplo
consenso.
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A realidade é que a proposta presentada polo goberno central como para
financiar máis a “España vaciada” beneficia ás autonomías que secundaron o cumio do
Presidente da Xunta e, porén, prexudica a Galiza. Esta cuestión evidencia que a
estratexia do goberno galego unha vez máis é errática ao rexeitar negociar de forma
directa e bilateral co goberno central e nunha posición acorde coa situación de
nacionalidade histórica.
En resumo, coa proposta do goberno do Estado as nosas necesidades de gasto
por habitante ficarían reducidas nun -2,7% a respecto das consideradas polo sistema
actual principalmente debido ao incremento de peso da poboación en idade educativa,
ao criterio de reparto dos custos fixos, e ao novo cálculo da dispersión poboacional.
As Comunidades Autónomas teñen ata finais do vindeiro mes de xaneiro para
enviar ao Ministerio as súas valoracións. Polo tanto, con independencia da confianza no
funcionamento da Comisión non permanente especial de estudo para abordar a proposta
de Galiza diante da reforma do sistema de financiamento é necesario coñecer cal é a
valoración da Xunta e as novidades ao respecto.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
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. Cal é a valoración do goberno galego da proposta de novo cálculo da
poboación axustada no sistema de financiamento remitida polo goberno central?
. Como valora a estratexia negociadora do goberno galego e o feito de que as
comunidades coas que pretendía unha alianza se vexan beneficiadas e sexa Galiza a
máis prexudicada? Fai autocrítica?
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. Para alén dos acordos que poidan emanar da propia comisión parlamentaria, cal
é a proposta de resposta na que traballa o goberno galego para remitir?
. Remitiu xa algunha proposta? En que termos?

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2022 10:36:57

Ramón Fernández Alfonzo na data 10/01/2022 10:37:07
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Daniel Pérez López na data 10/01/2022 10:37:19
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, relativa á evolución da economía galega e á valoración
da Xunta de Galiza respecto do Informe de Conxuntura Socioeconómica do Foro
económico de Galiza respecto do cuarto trimestre de 2021 e das rebaixas de previsión
de crecemento anunciadas polo Banco de España.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 22 de decembro de 2021 o Foro económico de Galiza facía público o
seu Informe de Conxuntura Socioeconómica respecto do cuarto e último trimestre dese
mesmo ano. En dito documento o foro analiza como o PIB real galego aínda se atopa
3,5 puntos por baixo do nivel precrise, o que supón un mellor comportamento que a
economía española (6,6 puntos) ou de CC.AA. como Cataluña ou País Vasco (5,3 e 5
puntos). Desta forma o Foro apunta a unha consolidación na recuperación do cadro
macroeconómico, lixeiramente superior á do ámbito estatal.
Por outra banda, o Informe sinala entre os aspectos máis relevantes o feito de
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que a produtividade do tecido produtivo galego no seu conxunto segue a ser inferior á
media española. Así mesmo, malia que o impacto da covid na actividade produtiva en
Galiza no ano 2020 foi menos intenso que no conxunto das CC.AA., o índice de
competitividade rexional reflicte que tan só o noso país e a Comunidad Valenciana

1

99613

OFICINA PARLAMENTAR

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

presentan unha perda da súa posición relativa (noveno posto en 2020) manténdose entre
as CC.AA. cun nivel de competitividade medio-baixo.
Canto á situación no mercado laboral, o Informe abonda na tendencia xa
sinalada noutros de consolidación da precariedade, especialmente nos ámbitos da
mocidade e do emprego feminino. Así mesmo, incrementa a temporalidade e Galiza
mantense entre as CC.AA. con menores taxas de actividade (tan só supera a Asturias) e
ocupación (a quinta con menor taxa).
Complementariamente, é necesario sinalar que a finais de decembro de 2021 o
Banco de España rebaixaba a súa previsión de crecemento do PIB estatal para 2021,
pasando do 6,3% ao 4,5% e para 2022, reducíndoo do 5,9% ao 5,4%. Estas cifras fican
lonxe do 6,5% e 7% que proxectaba o goberno central para estes mesmos anos.
A estas cuestións hai que engadir como o remate de 2021 e o comezo de 2022
están marcados pola continuidade da crise de suba de prezos, singularmente os
enerxéticos, e por unha expansión sen precedentes da pandemia da covid-19 que, aínda
cun menor impacto de casos graves, acompaña un alto volume de persoas contaxiadas e
confinadas, o cal tamén impacta na economía e nas súas previsións.
É necesario que a Xunta de Galiza avalíe estes indicadores de cara a planificar a
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orientación da economía galega e corrixir as desigualdades e debilidades existentes.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
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. Que actuacións correctoras de política económica vai impulsar o goberno
galego para afrontar as debilidades e incertezas no cadro macroeconómico de comezos
de 2022?
. Que valoración fai o goberno galego das súas previsións?
. Considera que deben ser redefinidas á luz da evolución da pandemia e do
agravamento de elementos como a crise de materiais e de “cuellos” de botella nas
subministracións?
. Considera o goberno galego que como xa aconteceu na crise de 2008 a caída de
Galiza foi máis lenta pero tamén o será a recuperación? Que vai facer para acelerala?
. Como valora o goberno galego a precariedade e temporalidade do mercado
laboral?
. Como aborda o goberno galego a terciarización da economía galega?
. Que vai facer o goberno galego para evitar que esta nova recuperación
macroeconómica se acompañe do mantemento da desigualdade das mulleres?
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Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022

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

3

99615

OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2022 13:14:37

Ramón Fernández Alfonzo na data 10/01/2022 13:14:40
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Daniel Pérez López na data 10/01/2022 13:14:51
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago e Noa Díaz Varela, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión Permanente non Lexislativa de Control da
Corporación da RTVG.
O Xulgado do Social nº 1 de Santiago de Compostela vén de condenar nunha
sentenza a CRTVG por vulneración dos dereitos fundamentais dun traballador
pola súa participación nas mobilizacións Venres Negros. Na sentenza, o xulgado
obriga á CRTVG a reparar a dignidade do xornalista e delegado da CUT Carlos
Jiménez ao que se lle abriu un expediente e correspondente sanción declarados
agora en nulidade ao considerar a sentenza que esta decisión lesionou por parte da
empresa os dereitos á tutela xudicial efectiva e á liberdade de expresión.

O Xulgado do Social nº 1 de Santiago de Compostela na sentenza conclúe, “Debo
condenar y condeno a la entidad demandada a abonarle al demandante los
salarios que hayan dejado de abonársele en ejecución de la sanción anteriormente
referida, así como la cantidad de 6.251 euros en concepto de indemnización de
daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales […]”, o que supón,
plasmar por parte dunha xuíza o que moitas e moitos traballadores veñen
denunciando estes anos a persecución e a os ataques ás liberdades e dereitos das e
dos profesionais.
Por todo o exposto, as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas para
o seu debate en Comisión:
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1. Que medidas vai tomar para garantir os dereitos fundamentais das
traballadoras e traballadores?
2. Que responsabilidades vai tomar ou toma a Dirección ante esta condena?
3. Como valora que o persoal teña que recorrer aos xulgados para garantir o
desenvolvemento dos seus dereitos?
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4. Teñen trasladado dende a Dirección unha desculpa ao traballador
represaliado?

Pazo do Parlamento, 7 de xaneiro do 2022

Asdo.: Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 10/01/2022 13:12:51
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Noa Susana Díaz Varela na data 10/01/2022 13:13:02
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago, Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Juan Carlos
Francisco Rivera, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión Permanente non Lexislativa de Control da
Corporación da RTVG.
O 28 de decembro o Grupo Parlamentario dos Socialistas preguntamos ao Señor
director xeral sobre os problemas técnicos protagonizados na retransmisión do
partido de balonmán entre o Frigoríficos do Morrazo e o FC Barcelona no
Pavillón do Gatañal e sobre o uso das mochilas para dar cobertura aos eventos
deportivos.
Tras afondar na dinámica da área de Deportes e ante as demandas colectivas e
individuais de cámaras nos xulgados, a negativa e malestar de realizadores,
técnicos de son, redactores... a traballar nestas retransmisións en condicións
precarias que non serían, segundo a información recibida, un feito illado, as
deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para o seu
debate en Comisión:
1. Considera aceptable cubrir e desenvolver estas retransmisións con
mochilas tendo en conta os problemas técnicos e xornalísticos que se
veñen producindo reiteradamente nestes últimos anos nas emisións?
2. Que valoración fai das demandas xudiciais de operadores de cámara nos
xulgados arredor da práctica de ter que operar mochilas en retransmisión
deportivas?
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3. Ten coñecemento do malestar de redactores, realizadores, técnicos de son
arredor dos problemas derivados da precariedade nas retransmisión
deportivas?
4. Tendo en conta que a TVG foi das últimas canles en dixitalizarse a nivel
estatal e autonómico, como valora que tras investir máis dos 13 millóns de
euros previstos inicialmente non se conte con unidade móbil dixital?
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5. Canto teñen investido na dixitalización ata a data?

Pazo do Parlamento, 7 de xaneiro do 2022

Asdo.: Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
Julio Torrado Quintela
Juan Carlos Francisco Rivera
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 10/01/2022 13:13:52
Noa Susana Díaz Varela na data 10/01/2022 13:14:01
Julio Torrado Quintela na data 10/01/2022 13:14:12
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 10/01/2022 13:14:20
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Marina Ortega Otero, Juan Carlos Francisco
Rivera, Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e
Cultura.
O 14 de outubro de 2021 a Xunta de Goberno Local da cidade de Ourense,
aprobaba o expediente para a contratación do proxecto de humanización da rúa da
Concordia. Trátase dun proxecto para dotar de sete ramplas mecánicas e a
humanización completa da rúa.
Proxecto que non conta co visto bo da Intervención Municipal que fiscaliza de
desconformidade a proposta elaborada para a licitación de Concordia, ao entender
que non se respecta o principio de proporcionalidade nos criterios de
adxudicación, que ve inxustificados e que vulneran os principios de transparencia
e igualdade para os licitadores.
Por outra banda tampouco conta coa autorización preceptiva da Dirección Xeral
de Patrimonio da Xunta de Galicia. A aprobación por parte da Dirección Xeral de
Patrimonio é imprescindible por canto afecta a unha zona con edificios
catalogados, xusto no lado da vía na que o Concello de Ourense pretende instalar
pasarelas mecánicas.
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Esta obra foi incluída na modificación orzamentaria dos 65 millóns de € aprobada
polo Goberno municipal, no Plan de Cooperación Provincial da Deputación de
Ourense, e para a execución da mesma tamén se anunciou que se incluíra na
solicitude de fondos europeos de mobilidade sostible para o Concello de Ourense,
da que recentemente coñecemos que non se aceptara ningunha proposta por parte
do Ministerio.
O Grupo Municipal Socialista a medio de escrito presentado por rexistro ante a
Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade en
Ourense, puxo en coñecemento da Consellería de Cultura que con data de 14 de
outubro de 2021 publicouse no Perfil do Contratante do Concello de Ourense a
licitación da intervención na contorna dos Edificios Catalogados que se
relacionan no mesmo , sen autorización previa da Dirección Xeral de Patrimonio
da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, tal e como é preceptivo.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
99621

Concretamente no ámbito sobre o que se licita a intervención de instalación de
diversas ramplas mecánicas existen sete edificios catalogados e incorporados ao
Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia, segundo os artigos 30.1 e 31.4 da Lei
5/2016 de 4 de maio de Patrimonio Cultural de Galicia
O Catálogo na súa introdución di:
“... se establece un ámbito de protección o respeto, que, como norma general,
alcanza al frente de la manzana donde se ubica el edificio protegido, y allí donde
este criterio no pueda cumplirse, el equivalente a cinco veces la longitud de su
fachada principal hacia ambos lados, espacio donde se produce una especial
sensibilidad en la relación con los edificios colindantes yque condicionará las
futuras actuaciones que puedan desarrollarse en dicho ámbito, y donde deberán
componer sus fachadas en intimísima relación con las del ámbito y en especial
con sus adjuntas, generadoras de ese ámbito de protección o respeto.
Si bien, este criterio puede ser discutido, constituye la vía para establecer la
condición de conseguir la consonancia de las futuribles intervenciones con el
contexto, adecuándose al conjunto de los elementos protegidos, que deberán tener
en cuenta ese recinto, para lo que, la C.T.M.P.B.C., así como la Administración
Autonómica competente en materia de Patrimonio Cultural, informarán las
licencias que se concedan en este sentido, para comprobar la adecuación de
dichas intervenciones con los edificios catalogados.”
A Intervención proxectada en base ao catálogo precisa de informe técnico
municipal e ditame da CTMPBC e da Dirección Xeral de Patrimonio.
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En resumen, a Xunta de Goberno Local do municipio de Ourense resolvía
aprobar o proxecto das obras de humanización da rúa Concordia, cun orzamento
global de 4.64 6.435,97 euros (3.840.029,73 € de principal e 806.406,24 € de
IVE) cun orzamento de execución material de 3.226.915,74 euros e o
procedemento prescinde do trámite esencial nesta Intervención que é a
autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, e se
encadra na vixente Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai o Goberno galego de que o Concello de Ourense
procedera a licitación das obras de humanización da rúa concordia sen a
preceptiva autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural?
2. Que actuacións pensa facer ao respecto a Consellería de Cultura?
3. Vai paralizar a licitación das obras ante a falta de autorización preceptiva
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural?

Pazo do Parlamento, 7 de xaneiro do 2022
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Marina Ortega Otero
Juan Carlos Francisco Rivera
Noa Díaz Varela
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 10/01/2022 13:18:27
Marina Ortega Otero na data 10/01/2022 13:18:39
Juan Carlos Francisco Rivera na data 10/01/2022 13:18:49
Noa Susana Díaz Varela na data 10/01/2022 13:19:04
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/01/2022 13:19:17
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Á Mesa do Parlamento
Marina Ortega Otero, Patricia Otero Rodríguez e Julio Torrado Quintela,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A noite do 28 de decembro na residencia de DomusVi Barreiro evacuáronse a
varias decenas de residentes por mor dun incendio na planta baixa de dita
residencia. Os bombeiros realizaron as actuacións pertinentes e afortunadamente
non existiron consecuencias para a saúde das persoas residentes.
Tendo en conta a casuística do incidente e a probabilidade de que unha cuestión
similar nun futuro poida ocasionar a evacuación dos residentes nas súas camas, é
importante coñecer se as medidas das portas de saída son compatibles con ditas
camas, tanto no caso das persoas residentes válidas, como no caso das residentes
con dependencia.
Polo que dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos importante
coñecer este tipo de información nas residencias de maiores en Galicia. Tendo
en conta que dende a Consellería de Política Social se está a traballar nun
modelo residencial adaptado ás novas circunstancias, e onde as características
arquitectónicas xogarán un papel fundamental, é preciso coñecer o estado actual
das instalacións sobre todo en vistas a posibles situacións de emerxencia.
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Por outra banda, tendo en conta o novo modelo de atención e a importante do
número de traballadoras por cada residente, é fundamental analizar a proporción
de traballadoras e traballadores por número de residentes que existe na
actualidade nas residencias de Galicia adaptando os mesmos ás quendas de
traballo.
En dito incidente na noite na que se evacuaron aos residentes da residencia
DomusVi Barreiro, estaban 4 traballadoras (3 auxiliares e 1 enfermeira) para 150
residentes, aínda que o habitual neste centro, é ter a 3 traballadoras (2 auxiliares
e 1 enfermeira) no quenda de noite. É urxente polo tanto tratar a cuestión do
número de profesionais adaptada a cada quenda laboral, tendo en conta que
durante a noite pódense dar incidentes que precisen dunha actuación inmediata
por parte dos traballadores ou traballadoras do centro. Cada centro residencial
ten o deber de anotar o número e tipoloxía de incidencias acontecidas, polo que
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sería importante analizar esta cuestión para saber cando se producen e de que
tipo.
Polo exposto, as deputadas e deputado asinantes formulan as seguintes
preguntas:
1.ª) Considera a Xunta de Galicia suficiente o número de traballadoras ou
traballadores das residencias actualmente para as quendas de noite?
2.ª) Tendo en conta os rexistros que elaboran os centros de atención residencial
en Galicia en canto ás incidencias acontecidas, en que quenda laboral suceden a
maioría das mesmas?
3.ª) Teñen constancia dende a Xunta de Galicia se os centros de atención
residencial compren as medidas de saída de emerxencia respecto ao tamaño das
camas para persoas con dependencia? Senón é así en todos os centros, que ten
pensado facer a consellería competente na materia ao respecto?
Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2022
Asdo.: Marina Ortega Otero
Patricia Otero Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Marina Ortega Otero na data 10/01/2022 12:41:57
Patricia Otero Rodríguez na data 10/01/2022 12:42:07
Julio Torrado Quintela na data 10/01/2022 12:42:17
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a avaliación da Lei 5/2012, do 15 de xuño, de
bibliotecas de Galiza e o insuficiente desenvolvemento do marco legal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galiza, publicada no DOG o 27
de xuño de 2012, aprobouse co obxectivo de consolidar as bibliotecas como centros
produtores e provedores de información que favorezan os procesos de democratización
cultural; como espazos de formación e desenvolvemento; e como un punto de encontro
cultural.
Con este marco legal pretendíase atender un novo concepto de biblioteca pública
aberta superadora do concepto tradicional, creando así un marco adecuado para
garantirlle á sociedade servizos bibliotecarios de calidade e articular a nova realidade
bibliotecaria galega.
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Esta norma apostaba, segundo a Consellería, por grandes bibliotecas centrais
ben dotadas; polo traballo en rede no ámbito local a partir da biblioteca central coas
bibliotecas de proximidade, que acheguen o servizo aos cidadáns; pola presenza da
biblioteca fóra da súa propia sede, entendendo a biblioteca como un centro de
información, aprendizaxe e cultura; e o incremento dos servizos en liña.
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A piques de se cumprir 10 anos da aprobación desta lei, cómpre facer unha
avaliación do desenvolvemento regulador e da súa aplicación.
Neste sentido o que primeiro chama a atención é a falta de desenvolvemento
regulador. Desde a aprobación da Lei 5/2012 de bibliotecas de Galiza segue vixente de
xeito transitorio o Decreto 41/2001, un regulamento que non se axusta á realidade social
e bibliotecaria actual nin ao marco legal vixente.
Mentres tanto, o informe das bibliotecas públicas españolas que elabora o
Ministerio de Cultura xunto coas comunidades autónomas ofrece datos negativos para
Galiza, xa que en todos os parámetros aparece por debaixo da media estatal.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Por que o goberno do PP non desenvolveu a Lei 5/2012 de bibliotecas de
Galiza desde a súa aprobación e publicación hai 10 anos?
. Como valora o goberno a aplicación dos estándares das bibliotecas públicas de
Galiza aprobados en 2014?
. En que fase de desenvolvemento está o Mapa de lectura pública de Galiza? E o
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impulso aos plans municipais ou territoriais de bibliotecas?
. Como se vai dotar o servizo de bibliotecas de máis recursos para poder
actualizar o Mapa de Bibliotecas e os Estándares bibliotecarios?
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. Que medidas se van establecer desde o servizo de bibliotecas e desde a
consellaría para facer cumprir os estándares de bibliotecas que se determinen desde a
consellaría?
. Que medidas está a desenvolver o goberno do PP para acercar o servizo
bibliotecario aos concellos máis pequenos e aos núcleos rurais disgregados?
. O Mapa de bibliotecas de Galicia concluía en 2016 que 0 68% dos concellos
galegos presenta unha baixa taxa de adecuación dos espazos bibliotecarios, o que
provoca que moitas bibliotecas non poidan ofrecer aos usuarios a totalidade dos
servizos ou que non alcancen a calidade necesaria. Que accións ten desenvolvido a
Xunta para mellorar esta deficiencia?
. A respecto dos puntos de acceso informático, un 59% de bibliotecas
presentaban un novel de adecuación aos estándares baixo, o que permite concluír que
poucas son as bibliotecas que acadan o estándar para este indicador. Que accións ten
desenvolvido a Xunta para mellorar esta deficiencia?
. Canto ao persoal, só o 40% das bibliotecas de Galiza presentan un nivel de
adecuación alto, sendo as de Pontevedra e A Coruña as que presentan as peores medias.
Que accións ten desenvolvido a Xunta para mellorar esta deficiencia?
. Ten realizado a Consellería de Cultura, Educación e Universidade a estratexia
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de mellora das bibliotecas públicas anunciado no Mapa de Bibliotecas Públicas de
2016?
. Cando ten previsto presentar o novo Mapa de Bibliotecas Públicas? O Mapa de
2016 indica que este deberá ser actualizado e publicado, polo menos, cada catro anos.
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. Por que aínda non aprobou o goberno galego o Plan de fomento da lectura
recollido na Lei 10/2007 do libro e da lectura despoios de telo anunciado en diferentes
ocasións?
. Por que o goberno galego non ten acrecentado nos últimos anos o orzamento
para o mellor funcionamento das bibliotecas escolares conforme corresponde a un
servizo público estrutural destas características?
. Como valora a Xunta os datos do último informe elaborado polo Ministerio de
Cultura e as comunidades autónomas que coloca Galiza entre as últimas comunidades
en investimento público na rede de bibliotecas?
. Por que aínda non se ten avanzado na creación de servizos móbiles de atención
a usuarias?
. Está a traballar o goberno para incluír as bibliotecas nos Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentábel da Axenda 2030 das Nacións Unidas?
. Que medidas se van establecer para que o servizo de bibliotecas e as
bibliotecas centrais territoriais conten cos recursos necesarios (investimentos, persoal e
mellora nas infraestruturas) para poder prestar apoio ás bibliotecas de proximidade da
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súa área de influencia?

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
4

99629

OFICINA PARLAMENTAR

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

Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 10/01/2022 13:35:17

Daniel Castro García na data 10/01/2022 13:35:20
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 10/01/2022 13:35:29
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Xosé Luis Rivas Cruz, deputados do Grupo Parlamentar
do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 28 de decembro de 2021 a Consellaría de Medio Ambiente publicou
no DOG a Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para aliar os
danos producidos polo lobo e a convocatoria para 2022.
Sorprendentemente, no texto da orde dise que “a Consellaría de Medio
Ambiente ten atribuída a ordenación e aproveitamento dos recursos cinexéticos” para
xustificar a publicación das citadas bases, cuestión que supón unha grave ignorancia dos
cambios normativos que se produciron no pasado ano en relación coa protección do
lobo e a súa inclusión na Listaxe de Especies Silvestres en Rexime de Protección
Especial (Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo
del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas).
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En relación coa contía de axudas, na citada orde prevese unha dotación de
646.224 €, a mesma cantidade que o ano anterior, o cal non se corresponde nin cos
anuncios da consellaría nin coas demandas do sector gandeiro, nin coas peticións das
organizacións conservacionistas, que veñen demandando un incremento substancial das
medidas preventivas e das axudas para compensación polos ataques do lobo.
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A Xunta está inmersa nunha campaña contra o lobo e contra o goberno central.
Unha campaña de fortes tintes populistas e manipuladores, xa que utiliza como
argumentos a situación creada polo marco normativo anterior, toda vez que ainda non
houbo tempo para comprobar os efectos do novo. En realidade, o goberno galego
séntese cómodo nun escenario de confrontación e de parálise, que é o marco propicio
para encirrar os ánimos, magnificar situacións que se veñen dando desde fai décadas, e
prender a mecha da lobofobia.
Ademais, a Xunta intenta poñer paus nas rodas recorrendo nos tribunais a nova
regulamentación e atrasando a aprobación da Estratexia estatal de conservación e
xestión do lobo, na que se prevé un importante incremento dos recursos económicos
para a xestión da especie, incluíndo as axudas para medidas de prevención e
indemnización por danos.
En lugar de seguir unha estratexia de confrontación e de “canto peor mellor”, a
consellaría de Medio Ambiente debe velar polo cumprimento da normativa vixente.
O artigo 9 do RD 139/2011 polo que se desenvolve o Listado de Especies
Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies
Ameazadas establece e o seguinte no seu apartado 1:
Las especies incluidas en el Listado serán objeto de un seguimiento específico
por parte de las comunidades autónomas en sus ámbitos territoriales con el fin de
realizar una evaluación periódica de su estado de conservación. Este seguimiento se
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realizará de forma coordinada para aquellas especies que comparten los mismos
problemas de conservación, determinadas afinidades ambientales, hábitat o ámbitos
geográficos.
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A Consellaría de Medio Ambiente adxudicou o contrato para a actualización do
estudo poboacional do lobo ibérico por un importe de 63.600 euros, un contrato que ten
un prazo de execución de 10 meses e que debería concluír proximamente.
Por outra parte, a Xunta debe iniciar os traballos para a elaboración e aprobación
dun novo Plan de xestión do lobo, aliñado coa Estratexia estatal que está pendente de
aprobación. Este novo Plan debe facerse logo dun amplo proceso de participación, no
que se conte con todos os sectores relacionados coa protección e xestión da especie.
Con carácter previo debería levarse a cabo un estudo de avaliación do grao
desenvolvemento e cumprimento do Plan de 2008, coa finalidade de analizar os
resultados das medidas levadas a cabo e tamén aquelas liñas de actuación que non se
chegaron a desenvolver.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Considera a Xunta que a xestión de axudas aos danos producidas polo lobo
teñen que ver coa súa condición de especie cinexética, tal como se deduce da orde do
pasado 28 de decembro de 2021?
.Vai o goberno galego iniciar os trámites para a elaboración dun novo Plan de
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xestión do lobo, aliñado co previsto na normativa e na estratexia estatal?
. Ten previsto a Xunta desenvolver como primeira medida un estudo sobre o
grao de cumprimento e os resultados do Plan durante os 12 anos de vixencia?
. Cando prevé a Xunta contar co novo censo do lobo, cuxos datos son
especialmente relevantes para optar aos novos fondos previstos na Estratexia estatal?
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. Ten previsto a Xunta incrementar as axudas para compensación de danos
producidos polo lobo e mellorar a súa tramitación?

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2022 13:53:00
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 10/01/2022 13:53:03
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo,
deputado e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
Con data de 31 de decembro o Consello de Administración de Manzaneda
Estación de Esquí S.A. (Meisa) acordaba adxudicar a xestión da estación de
montaña de Manzaneda a compañía Artabria Turismo S.L,. unha empresa creada
10 meses antes da adxudicación do contrato. Inicialmente unha empresa sen
ningún tipo de experiencia algunha na xestión que motiva adxudicación.
Unha adxudicación, ademais, efectuada sen concurso público de ningún tipo, dun
xeito total obscurantista e carente da máis mínima transparencia.
Lembramos que Meisa está participada maioritariamente pola Xunta de Galicia
dende maio do ano 2020. Neste senso, a esa data, o reparto accionarial quedaba
do seguinte xeito; a Administración autonómica contaba co 49.65 % das accións,
o 49,45 % eran titularidade da Deputación de Ourense; o 0,62 % de Oca Hotels; o
0,14 % do Concello de A Pobra de Trives e o 0,14 % do Concello de Manzaneda.
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Segundo consta publicado nos medios de comunicación a Mesa de Contratación
tivo en consideración para a súa adxudicación a ampla proposta de usos e
actividades que se prevén desenvolver para impulsar e desestacionalizar o
xeodestino Manzaneda - Trevinca.
Pois ben, neste senso, a estación de montaña de Manzaneda iniciou a tempada de
neve o sábado 27 de novembro. Nesa data, as balsas do sistema de innivación
artificial non estaban nin á metade da súa capacidade. De haberse dado as
condicións térmicas axeitadas, non habería auga suficiente para innivar a
superficie da estación coas condicións previstas no proxecto dado que a
Confederación Hidrográfica autorizou un caudal concesional máximo anual de
174.960 metros cúbicos, e as balsas poden acopiar 38.000 metros cúbicos entre as
dúas existentes na estación de Manzaneda.
Neste senso, en agosto do ano 2016 foi redactado pola empresa Diagrama
Ingeniería Galicia S.L. o proxecto de execución de obra denominado:
“innivación artificial en la estación de esquí de Manzaneda”.
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Dito proxecto serviu de base para a execución das obras nas que se instalaron os
29 canóns innivadores e se construíron as dúas balsas con capacidade para 13.000
metros cúbicos e 25.000 metros cúbicos.
Segundo a Memoria do Proxecto de execución da obra, “ La capa superior de
tierra vegetal se retirará previamente y será acopiada en las inmediaciones de la
zona de obras, para ser reutilizada en las mismas como cobertura de la zona
excavada y terraplenada. De esta manera se garantizará la rápida regeneración
de la vegetación y se minimizará el impacto que estos movimientos de tierras
pudieran producir sobre el medio ambiente”
Segundo o informe emitido pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza da
Xunta de Galicia, relativo ó estudo de impacto ambiental, a execución da obra de
innivación considerábase viable establecendo, entre outras, as seguintes medidas:
a) Nos movementos de terras, deberase preservar o horizonte orgánico
superficial para a recuperación das zonas de desmonte e terraplén. As zonas
deberán ser revexetadas con materiais de preprodución propios da mesma
procedencia local.
b) Para os materiais sobrantes da escavación deberase presentar
documentación complementaria con cartografía con suficiente grao de
detalle para poder determinar as afeccións sobre os valores naturais do
espazo e a súa posterior autorización.
No proxecto de execución da obra había unha partida para aporte e estendido de
terra vexetal, destinada a rexenerar 10.480 M2 de terreos.
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Na Declaración de Impacto Ambiental (DIA) formulada pola Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático da Xunta de Galicia, de data 17 de abril
de 2017, establécense como preceptivas as seguintes condicións ambientais para a
execución da obra:
 Protección do solo e infraestruturas: os sobrantes de terras que se
producirán nas obras deberán ser xestionados axeitadamente para
minimizar as afección ao medio e dispoñer, en todo caso, dos
correspondentes permisos para o seu depósito. Neste senso deberán
elaborar un estudo detallado da súa xestión no que figurará a cantidade,
destino, cartografía das zonas de depósito (temporais e definitivos), grao de
afección aos valores presentes nesa zona de acordo co indicado no
epígrafe:
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 Protección da fauna, vexetación e hábitats naturais desta DIA.
A día de hoxe as zonas perimetrais ás balsas como unha zona de
aproximadamente 1 hectárea, entre a pista denominada Paso Perdices e as pistas
Fontefría e Xabarín, atópase totalmente descuberta, coa súa superficie
conformada polos áridos extraídos dos movementos de terras das obras, sen
manto de terra vexetal e sen vexetación algunha, nun avanzado proceso de
erosión.
Tamén se depositou un importante volume de rochas de gran tamaño no espazo
situado entre a zona de pistas do pluviómetro e a pista do Regato, supoñendo un
perigo engadido para os esquiadores que circulen por esa zona.
Así mesmo, previo ao inicio das obras, o promotor debería entregar ante a
Dirección Xeral de Patrimonio Natural, para a súa aprobación, entre outras, a
seguinte documentación:
a) Proxecto definitivo, Cartografía detallada da localización dos depósitos dos
sobrantes das terras procedentes das escavacións.
b) Plan de recuperación das zonas afectadas polas obras e das medidas
compensatorias.
c) Plan de restauración e integración paisaxística.
Do mesmo xeito, para asegurar a naturalización dos muros de contención das
balsas de auga, en lugar de confiar na revexetación espontánea, deberán levar a
cabo plantacións ou sementeira das especies autóctonas correspondentes , feito
este que non se produciu posto que os muros de contención das balsas están tal e
como quedaron ó remate da obra, sen ningún tipo de tratamento.

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-orW6rzvXy-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Igualmente, tanto na fase de obras como na de explotación, o promotor deberá
levar a cabo, a través de entidade acreditada o plan de seguimento do nivel de
ruído proposto no Estudo de Impacto Ambiental (EsIA).
Diante desta situación, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal foi o motivo de que non se enchesen as balsas ao longo de todo o ano
2021 para telas dispoñibles ao 100% ó inicio da tempada de esquí 20212022?
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2. Logo das reparacións ás que foron sometidas as membranas
impermeabilizantes das balsas, atópanse xa en condicións de uso?. Pódense
encher ata a cota prevista no proxecto?. De non ser así, por que?
3. Vaise cumprir tanto co previsto no proxecto como coas preceptivas obrigas
estipuladas na Declaración de Impacto Ambiental no relativo á protección
do terreo?
4. Dispúxose dos correspondentes permisos para o depósito dos materiais
extraídos no proceso de execución da obra?
5. Entregóuselle á Dirección Xeral de Patrimonio Natural a totalidade da
documentación requirida?
6. Cando se van a levar a cabo os labores de naturalización dos muros de
contención das balsas?
7. Redactáronse os plans de seguimento de ruído, de restauración e
integración paisaxística e de correcto funcionamento da rede de drenaxe,
segundo establece a DIA?
8. Están presentados os informes do programa de vixilancia e seguimento
ambiental debidamente asinados ante a Xunta de Galicia?
9. Está nomeada desde o primeiro momento a persoa responsable do
cumprimento da DIA?

Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro do 2022
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 10/01/2022 13:21:50
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/01/2022 13:21:59
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez
López, deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), a iniciativa da deputada ao abeiro do disposto no Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 3ª,
relativa ao prezo da luz a comezos de 2022 e ás medidas que debe impulsar e
demandar a Xunta de Galiza.

Exposición de motivos
Despois dun ano 2021 de récord do prezo da enerxía eléctrica, 2022
comezou na mesma liña. É necesario recordar que o mes de decembro pechou
cun prezo medio mensual no mercado maiorista eléctrico de 239,1 euros, o más
alto da historia tras superar en máis de 39 euros os 200 euros/MWh de outubro de
2021.
O día no que se reiniciaba o curso escolar, o 10 de xaneiro, o prezo medio
da electricidade no mercado maiorista volvía incrementar e facíao de forma
espectacular, cun aumento do 82,2% con respecto ao domingo 9 de xaneiro,
volvendo superar os 200 euros por megavatio hora. Desta forma, acadaba o prezo
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medio de 217,26 euros/Mwh cun prezo máximo entre as 19.00 horas e as 20.00
horas, con 294,98 euros/Mwh. Con respecto a hai un ano, o prezo do ‘pool’ para
este día foi un 227,8% máis caro que o 10 de enero de 2021, de tan só 66,27
euros/MWh, coincidindo ademais coa borrasca Filomena.

1

99639

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

É necesario poñer esta situación nun contexto económico marcado pola
pandemia da covid-19, a inflacción xeral dos prezos e a situación concreta dos
enerxéticos, disparados polos altos prezos do gas nos mercados e nos dereitos de
emisión de CO2, tamén en máximos históricos.
Así mesmo, esta situación acontece amosando as debilidades estruturais
dun sistema tarifario obsoleto e sobrecargado de elementos alleos ao sistema
eléctrico, sen resolver polas medidas conxunturais adoptadas polo goberno do
Estado. Así mesmo, isto acontece nun contexto no que segundo os datos que vén
de facer públicos Rede Eléctrica Española (REE) sobre a xeración eléctrica no
primeiro semestre de 2021 Galiza exportou no primeiro semestre do pasado 2021
o 35% da electricidade producida, destinándose a outros territorios que non
soportan os custos ambientais e sociais.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª:
-Como valora o goberno galego o impacto para a economía da suba do
prezo da enerxía?
-Como mide e valora o impacto nos fogares galegos?
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-E nas pequenas e medianas empresas?
-Cre o goberno galego que este factor vai demorar a recuperación da crise
económica da pandemia da covid-19?
-Que medidas e estudos valora ao abeiro das súas competencias?
-Que demandas traslada ao goberno central?
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-Que actuacións vai impulsar o goberno da Xunta para situar Galiza nunha
posición forte diante do grave incremento dos prezos da enerxía eléctrica?
-Considera que o noso papel produtor é un vector de competitividade?
Que fai para que así sexa?

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 10/01/2022 17:39:35

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2022 17:39:39
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Daniel Pérez López na data 10/01/2022 17:39:48
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños, Iria Carreira Pazos e
Luis Bará Torres, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª, sobre a existencia
de presuntas irregularidades no Obradoiro Río Arnoia

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza ven subvencionando os custes derivados das posta en marcha
do programa de obradoiros duais de emprego e da contratación das participantes nos
mesmos.
Os programas duais de emprego procuran a formación e a empregabilidade de
persoas desempregadas, incrementando a súa cualificación profesional, ao tempo que
realizan un traballo produtivo de utilidade pública e social que se lle retribúe. A
duración do período no que a formación compatibilizase coa práctica profesional é de 9
meses, durante os que a alumna-traballadora estará vencellada á entidade promotora por
un contrato para a formación e aprendizaxe.
Así, a Xunta de Galiza anunciou a posta en marcha dunha nova edición do
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obradoiro Río Arnoia, promovido polos concellos de A Merca, Cartelle e Ramirás,
destinando ao desenvolvemento do obradoiro a suma de 347.000 € de fondos públicos.
A selección das persoas beneficiarias do programa, que durante 9 meses
disporán dun posto de traballo ao tempo que recibirán formación teórica e práctica que
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lles permitirá obter un certificado de profesionalidade acreditativo das aptitudes
adquiridas; correspondeu ás entidades locais promotoras. Proceso de selección que,
presuntamente, estivo pragado de irregularidades e anomalías que puideron ser
determinantes do seu resultado e, xa que logo, desvirtuar a finalidade do investimento
realizado, de recursos públicos.
Segundo denunciaron diversas participantes a documentación que se presentaba
non se rexistraba polo que non existía constancia da súa achega, impedindo a
posibilidade real dunha revisión de eventuais omisións na valoración dos méritos
presentados polas distintas candidatas.
Por outra banda, consta a vulneración do disposto na Orde da Consellaría de
Traballo e Igualdade do 31 de decembro de 2020 na que se establecen as bases
reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da
Comunidade Autónoma de Galiza, nomeadamente ás normas xerais de selección do
alumnado-traballador. Así, no parágrafo 2º do art.10 se dispón que:
“No caso de que se utilicen criterios de valoración subxectivos e obxectivos,
deberá facerse de forma independente valorando primeiro os criterios subxectivos e con
posterioridade, e despois de facelos públicos, realizarase a valoración obxectiva”.
No procedemento seguido polos concellos promotores (A Merca, Cartelle e
Ramirás) a comunicación das valoracións realizouse conxuntamente, resultando, en boa
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parte dos casos, determinante da selección, o resultado dunha entrevista que non consta
se realizase.
Para impugnar o proceso e o resultado outorgouse un prazo de 3 días naturais,
coincidindo a publicación das listaxes cun venres, polo que dada a organización das
entidades locais promotoras só existiu un día para a atención persoal das solicitantes e a

2

99643

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

aclaración das dúbidas existentes, extremos importantes para fundamentar unha
eventual impugnación. Xa que logo, o proceso foi altamente irregular e o sistema para
as impugnacións máis pensado para impedir o dereito de defensa que para evitar as
arbitrariedades nas que puideran incorrer as administracións públicas.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
1ª:
Ten coñecemento a Xunta de Galiza do procedemento de selección das
participantes no obradoiro “río Arnoia” promovido polos concellos de Cartelle, A Merca
e Ramirás e subvencionado integramente pola Xunta de Galiza?
Que xestións realizou ou ten previsto realizar a Xunta de Galiza para garantir
que os recursos públicos son destinados polos concellos de Cartelle, A Merca e Ramirás
á finalidade pretendida?
Considera a Xunta de Galiza que a entrevista como proba para a selección de
aspirantes pode realizarse e puntuarse con posterioridade á valoración dos méritos
obxectivos?
Coñece a Xunta de Galiza se as entrevistas foron efectivamente realizadas e, no
seu caso, cales foron os criterios para as cualificacións?
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Ten analizado as actas relativas ás entrevistas realizadas no proceso de selección
de aspirantes ao obradoiro dual “río Arnoia”?
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Considera que o prazo efectivamente outorgado para a impugnación da
resolución permitiu garantir o dereito de defensa fronte a arbitrariedade da
administración pública?

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Iria Carreira Pazos
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2022 18:16:57

Iria Carreira Pazos na data 10/01/2022 18:17:01
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2022 18:17:12

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 10/01/2022 18:17:21
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé e Montserrat Prado Cores, deputado e deputada
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, sobre as medidas para dotar á comarca do
Morrazo dun servizo axeitado de emerxencias do 061.

Exposición de motivos
O servizo de emerxencias do 061 na comarca do Morrazo, presenta serias
eivas que deben ser subsanadas o antes posíbel.
Trátase dun servizo esencial, un servizo que salva vidas, e que atende a
unha poboación importante en número repartida en varias localidades. Coa
chegada do verán, prodúcese un crecemento notábel de persoas na comarca, polo
que o servizo de emerxencias debe ter capacidade de atender correctamente unha
demanda superior á habitual.
As traballadoras do 061 do Morrazo levan anos pedindo que se amplíe a
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flota de ambulancias na comarca para ser quen de atender dun xeito eficaz as
emerxencias e axudar a salvar máis vidas. É por iso que levan anos pedindo unha
nova ambulancia para a comarca.
Ante a negativa desta ampliación, as traballadoras denuncian que o 061
manipula os datos ocultando as cifras anteriores a 2019, entendendo que non é
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posíbel comparar o aumento na demanda asistencial do ano 2019 co do 2020, xa
que neste último ano, por mor da pandemia, reduciuse drasticamente o turismo e
onde debido ás diferentes restricións baixou a actividade relacionada coa
industria e os accidentes de tráfico.
Un número axeitado de ambulancias, así como uns recursos suficientes
nas mesmas, axudará a salvar vidas e a poder atender de xeito rápido e eficaz as
diferentes emerxencias que se poidan dar na comarca do Morrazo.
É incomprensíbel que non se tivese reforzado a flota de ambulancias
nunha situación tan crítica como é unha crise sanitaria nun servizo vital á hora de
combater a pandemia xerada pola COVID-19.
Máis cando este reforzo xa era totalmente necesario na comarca, xa que
con 2 ambulancias debe dar servizo a milleiros de persoas. Isto sen contar o
crecemento poboacional, en épocas estivais, derivadas do turismo, mentres que
noutros lugares do país si se dan estes reforzos polas mesmas causas.
Con COVID ou sen ela, a comarca do Morrazo precisa de aumentar a súa
flota de ambulancias debidamente equipadas, para dar unha asistencia áxil e
axeitada.
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Desgrazadamente, asistimos unha vez máis a unha nova mostra da
necesidade existente de dotar á Comarca do Morrazo dunha ambulancia de
reforzo, despois de que varias persoas tivesen falecido en circunstancias onde as
únicas ambulancias da comarca estaban ocupadas e os profesionais médicos
precisaron doutros servizos para poder achegarse a atender a emerxencia, sendo o
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seu tempo de resposta superior ao que tería sido de contar cunha ambulancia de
reforzo.
Nunha situación de crise sanitaria debemos poñer todos os recursos
necesarios para que o servizo de emerxencias poida desenvolver o seu traballo
nunhas condicións que permitan a máxima axilidade e seguridade sanitaria para
levar a asistencia a quen o precise e contribuír a salvar vidas.
Ante a preocupación da veciñanza polo que está a ocorrer co servizo de
emerxencias, é necesario que se fagan as investigacións e que se depuren as
responsabilidades oportunas ante o que está a acontecer co servizo de
emerxencias, e se a incorporación dunha ambulancia de reforzo á flota da
comarca do Morrazo, pode axudar a axilizar e garantir un servizo fundamental en
tempo e forma.

Estas son as razóns polas que se formulan as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 5ª:
1.

Por que, ante a falta notábel de medios, non se reforza o servizo de

emerxencias do 061 na comarca do Morrazo?
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2.

Ante o aumento poboacional derivado do turismo e as necesidades

actuais, dotarase dunha nova ambulancia ao servizo do 061 do Morrazo?
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3.

Cal foi o tempo de resposta dos servizos do 061 nos feitos

ocorridos durante os pasados decembro e xaneiro que remataron no falecemento
de 3 persoas?
4.

Por que se nega, a Xunta de Galiza, a facilitar os datos solicitados

polas representantes das traballadoras no 061 da comarca e polos Concellos?
5.

Cando se van facilitar os datos ao respecto da actividade asistencial

do 061 na Comarca do Morrazo durante os anos 2020 e 2021?

Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2020

Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Montserrat Prado Cores
Deputada e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2022 18:38:08

Paulo Ríos Santomé na data 10/01/2022 18:38:32
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Alexandra Fernández Gómez e Carme González
Iglesias, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta
para resposta oral na Comisión 4ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 2001 realizáronse sondaxes arqueolóxicas nos soares dos números 3941 da rúa Marques de Valladares de Vigo onde apareceron diversos restos
arqueolóxicos desde o mundo romano até a actualidade.
Con todo, o máis relevante foi a aparición dos restos dunha fábrica de salga
romana moi ben conservada.
En 2005 asinouse un Protocolo de Intencións entre a Xunta de Galiza e o
Concello de Vigo para a musealización e posta en valor destes restos arqueolóxicos.
Segundo este convenio, o concello comprometíase a:
a) Adquirir a parte do soar en que se sitúan os restos arqueolóxicos.
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b) Subscribir coa construtora un convenio urbanístico para reordenar o
planeamento nestes soares.
c) Poñer a disposición da Consellería de Cultura a devandita parte do soar para
acometer as obras de musealización.
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d) Facilitar o acceso ao soar a través do edificio con fronte á Praza de
Compostela.
Pola súa parte, a Consellería de Cultura comprometíase a achegar os recursos
técnicos e económicos precisos para a musealización e posta en valor dos restos
arqueolóxicos da fábrica de salga romana.
Ao remate das obras, a Consellería de Cultura cedería ao Concello de Vigo a
xestión e mantemento do centro arqueolóxico.
En agosto de 2007 estes importantes restos arqueolóxicos foron tapados á
espera da decisión que se adoptase sobre a construción dun edificio prevista nos
mesmos soares. Neste mesmo ano, o Concello de Vigo aproba definitivamente o texto
do novo planeamento urbanístico e, atendendo as indicacións da Dirección xeral de
Patrimonio Cultural, consérvanse os restos arqueolóxicos in situ para musealizalos e
conservar deste xeito a fábrica de salga.
A crise económica fai que os soares muden de propietario e en 2010
reanúdanse os trámites para edificar no soar, que deriva nunha nova resolución da
Dirección xeral de Patrimonio Cultural demandando unha escavación arqueolóxica
completa na totalidade do soar.
Este proxecto de obra nova e rehabilitación de edificio para vivendas, locais e
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garaxes na rúa Marqués de Valladares 39-41 e 43 de Vigo contou con informe
desfavorábel do arqueólogo de Patrimonio, mais sorprendentemente a Dirección xeral
de Patrimonio Cultural autorizou a obra.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
- Ten autorizado definitivamente a Dirección xeral de Patrimonio Cultural o
proxecto básico de rehabilitación e obra nova de vivendas, locais e garaxes na rúa
Marqués de Valladares números 39-41 e 43, con esquina a rúa Colón de Vigo?
- Contou este proxecto con informes favorábeis dos arqueólogos da Dirección
xeral de Patrimonio Cultural?
- Como se asegura o cumprimento do espírito do convenio asinado entre a
Xunta de Galiza e o Concello de Vigo en 2005 coas correspondentes obrigas a
cadansúa administración, malia non estar na actualidade vixente? Prevese renovar este
convenio?
- A obriga de conservar in situ os restos arqueolóxicos e musealizalos,
nomeadamente a fábrica de salga romana, como afecta ao volume edificatorio
previsto neses soares?
- Está prevista a construción dun edificio que albergará o centro arqueolóxico?
Hai proxecto por parte da Xunta? Hai reservada partida económica para a construción
e musealización? Con que calendarización se traballa?
- É coñecedora a empresa propietaria dos soares dos compromisos de
CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
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conservación e musealización do patrimonio arqueolóxico descubertos nos soares?
- A parcela arqueolóxica que será cedida ao Concello de Vigo queda no interior
da mazá: está xa previsto e acordo coas partes como vai ser o acceso público desde a
rúa?
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- Iniciaron conversas a Xunta e o Concello coa actual empresa inmobiliaria
Tebra para a cesíón dunha entrada pola Praza de Compostela, segundo prevé o
convenio urbanístico?
- Garante a Xunta a plena conservación e musealización da factoría romana de
salazón (séculos I-III d.C), así como a súa visita pública?
- Como afecta a obra de urbanización de vivendas á protección, musealización
e acceso á fábrica de salga romana?

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 10/01/2022 18:56:21

Alexandra Fernández Gómez na data 10/01/2022 18:56:39
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María do Carme González Iglesias na data 10/01/2022 18:56:51
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez e Luís Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
O 8 de xaneiro de 2004 cualificábase o edificio n.º 6 da rúa Mar Cantábrico de
Burela como de protección autonómica (vivenda protexida de propiedade
privada), cunha duración da protección de 25 anos, finalizando o período de
protección autonómica en xaneiro de 2029.
En xaneiro de 2021 a Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da
Reestruturación Bancaria (Sareb) emitiu unha orde de desafiuzamento das
vivendas deste edificio, na que instaba aos inquilinos destas vivendas de
protección autonómica que están en réxime de alugueiro a que as deixen libres no
prazo dun ano. Prazo este que remata o vindeiro mes de febreiro.
Son varias as familias afectadas por esta decisión da Sareb. Nun principio 16
familias, algunhas das cales xa se cambiaron da vivenda ante a falla de noticias
tanto da Sareb como da propia Xunta de Galicia. A día de hoxe seguen sen ter
noticias e non saben se ao final terán que abandonar ou non as súas vivendas. A
pesares de estar ao corrente nos pagos dos seus alugueiros e de se faceren
ademais cargo dos gastos comúns do edificio, á Sareb non lles aporta solucións,
nin sequera nos supostos de querer mercar as vivendas.
Non podemos pasar por alto de que se trata de familias que teñen vivendas en
alugueiro de protección autonómica, e que se supón que a Xunta de Galicia debe
de velar por esta vivenda protexida. Por iso, a deputada e o deputado que asinan,
formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Dende cando é coñecedora a Xunta de Galicia da orde de desafiuzamento das
vivendas do edificio sito no número 6 da rúa Mar Cantábrico de Burela?
2ª) Que actuacións levou a cabo a Xunta de Galicia de cara a parar estes
desafiuzamentos?
3ª) Que opinión lle merece á Xunta de Galicia a forma de actuar da Sareb neste
caso de vivendas de protección autonómica en réxime de aluguer?
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4ª) Vai mediar o IGVS para evitar estes desafiuzamentos?
Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 10/01/2022 12:00:48

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-z0dEMJMIA-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/01/2022 12:01:02
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Luís Álvarez Martínez,
deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión
5ª.
O pasado día 21 de decembro de 2021 aparecía un caso de covid-19 entre o
alumnado de infantil do colexio Gregorio Sanz de Ribadeo. Ao día seguinte, o
centro educativo comunicaba a apertura deste positivo a través da aplicación
informática, cargaba os datos na aplicación, informaba aos servizos covid e
tamén se lles indicaba ás familias que os alumnos (22) debían de ser confinados á
espera da chamada do persoal de control e rastrexo do Sergas.
As familias do alumnado confinado, nenos e nenas de cinco anos da aula de 6º de
infantil do Colexio Gregorio Sanz de Ribadeo, estiveron a chamar dende o día 23
de decembro ao Servizo de Control, Detección e Rastrexo de Casos covid-19, e
contestábaselle que alí non constaban como contactos estreitos, que non figuraba
expediente, nin tampouco alerta.
O día 26 de decembro, o centro educativo volvía a comunicar a apertura dun
novo expediente polo positivo de alumno, xa que en todo este tempo ninguén do
Sergas se puxera en contacto coas familias dos alumnos confinados nin para
realizarlles seguimento, nin para facerlles probas PCR, nin para indicarlles o que
deberían de facer.
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O día 27 de decembro nais destes nenos e nenas confinadas denunciaban nos
medios de comunicación que 23 nenos deste colexio levaban 6 días confinados
sen noticias do Sergas. Denunciaban que se estaba a incumprir o protocolo de
control a raíz do positivo dun alumno de infantil do Colexio Gregorio Sanz de
Ribadeo. Pedían responsabilidade e rigor no cumprimento dos protocolos e
esixían compromiso por parte da Administración galega no control e seguimento
destes casos.
O mesmo día que saía a denuncia das nais nos medios de comunicación, o
Sergas, pola noite, citaba aos afectados para realizar a PCR ao día seguinte, 28 de
decembro. Probas das cales saíron, polo menos, 4 casos positivos máis.
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Por iso, a deputada e os deputados que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Considera a Xunta de Galicia que no caso do alumnado da aula de sexto de
infantil do colexio Gregorio Sanz de Ribadeo se cumpriu o protocolo despois do
positivo dun alumno desa aula?
2ª) Cal ou cales foron os motivos de que 23 nenos e nenas do colexio Gregorio
Sanz de Ribadeo estiveran durante 6 días confinados sen ter noticias do Sergas?
Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 10/01/2022 12:46:35
Julio Torrado Quintela na data 10/01/2022 12:46:51
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/01/2022 12:47:00
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
O servizo de HADO ofrece unha alternativa asistencial á hospitalización
convencional, para atender entre outros a doentes oncolóxicos, infecciosos, con
cirurxías complexas, crónicos ou en estado terminal. O obxectivo é que eses
doentes reciban nas súas casas o conxunto de atencións e coidados médicos e de
enfermería de complexidade hospitalaria.
O servizo de Paliativos/Hospitalización a Domicilio do hospital da Mariña
creouse no seu momento xa dun xeito deficitario con 3 facultativos médicos, que
prestaban atención de luns a venres pola mañás, e 5 profesionais de enfermería en
quendas de mañá e tarde todos os días da semana.
Dende hai máis de 6 meses só hai dous médicos no servizo e incluso algúns días
chegou a haber só un. Ademais os permisos e as baixas do persoal de enfermería
non se están a cubrir, recaendo esas quendas de ausencias nos outros
compañeiros do servizo.
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Ante esta situación o Sergas adoptou a solución de que desaparecese na maior
parte dos concellos da Mariña de Lugo a atención presencial que ata hai algo
máis de 6 meses se viña a dar dende o servizo de paliativos/HADO dependente
do Hospital da Mariña. O Sergas eliminou o servizo presencial en 10 dos 14
concellos da Mariña, quedando, polo tanto, máis do 60 % da súa poboación sen
servizo presencial. Agora os doentes destes 10 concellos da Mariña que non
teñen servizo presencial de HADO, entre os que se atopan enfermos crónicos ou
terminais, o Sergas derívaos aos servizos de Atención Primaria, que como
estamos a ver, e levan moito tempo denunciando os seus profesionais, están
excedidos e saturados.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan, preguntan:
Cando vai a Xunta de Galicia retomar a atención presencial do servizo de
Paliativos/HADO na totalidade dos concellos do distrito sanitario da Mariña?
Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 10/01/2022 12:22:49
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Julio Torrado Quintela na data 10/01/2022 12:23:04
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez, Martín Seco García e Luís Álvarez Martínez, deputada
e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª.
A principios de outubro do ano pasado coñeciamos que a industrial portuguesa
Altri estaba a buscar un emprazamento para unha nova planta de fibra téxtil a
partir de celulosa que daría emprego directo a 2.000 persoas, e que baralla a
Mariña lucense como primeira opción.
A empresa non está soa na busca dese emprazamento para a súa nova planta, xa
que a Xunta de Galicia lidera o Consorcio Impulsa Galicia, que conforma a
propia Xunta de Galicia (40 %), Abanca (38 %), Reganosa (12 %) e Sogama (10
%) e no que Altri sería o socio industrial e a implantación levaríase a través dos
fondos europeos Next Generation.
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Xa daquela, ante o anuncio feito por Altri de que a comarca da Mariña lucense
era a primeira opción da multinacional papeleira para a súa futura planta de
produción de fibras téxtiles de orixe forestal, alcaldes e alcaldesas da comarca
reclamaban que se traballase e se fixese todo o esforzo para que Altri se instalase
na Mariña, non só pola grave crise industrial que está a vivir esta comarca senón
pola importancia que o sector forestal ten nela, na que o 69,72 % da súa
superficie é masa forestal e no que se atopa a maior zona de produción de
eucalipto. A Mariña lucense conta, por tanto, coa materia prima pero non ten a
industria que a complemente e lle dea valor engadido. Non podemos obviar,
tampouco, que o 43 % das cortas de madeira en Galicia e o 25 % de toda España
céntranse no norte: Mariña lucense, Ortegal e Mariñas coruñesas.
No Debate de política xeral de 2021 o presidente da Xunta de Galicia anunciou
que o Goberno galego, a través da súa representación na Sociedade Impulsa,
proporá que, se é viable, a fábrica de fibras téxtiles se emprace na provincia de
Lugo, pero evitando comprometer ese apoio para a comarca da Mariña. De feito
o noso grupo parlamentario propúxolle ao Grupo Parlamentario do PP unha
proposta de transacción sobre a súa proposta de resolución nº 7 DEA baseada no
anuncio feito polo presidente da Xunta), para que se estudiase a posibilidade de
que a dita planta de Altri se instalar na Mariña lucense e o Grupo Parlamentario
do PP non a aceptou.
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A mediados de novembro de 2021 o presidente da Mancomunidade de
Municipios da Mariña enviaba unha carta ao vicepresidente segundo da Xunta de
Galicia na que lle solicitaba unha reunión de cara a poder traballar
conxuntamente na posibilidade da implantación da fábrica de fibras téxtiles da
multinacional lusa Altri na Mariña, de colaborar para superar calquera escollo
administrativo que dificulte a súa implantación na Comarca e ofrecer a mellor
situación posible para que este proxecto se poida materializar, que se for así
suporía arredor dos 2000 postos de traballo directos. A día de hoxe esa carta non
obtivo resposta.
Por iso a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Ten pensado o Goberno galego convocar e constituír unha mesa de traballo
entre a Xunta de Galicia, a Mancomunidade de Municipios da Mariña e a
empresa Altri, de cara a traballar conxuntamente na posible implantación da
fábrica de fibras téxtiles da multinacional lusa Altri na comarca da Mariña
lucense?
2ª) Vai o Goberno galego, a través da súa representación na Sociedade Impulsa,
propoñer, se é viable, que a fábrica de fibras téxtiles se emprace na Mariña de
Lugo?
3ª) Como valora o Goberno galego que a primeira opción amosada pola empresa
lusa para radicar a súa nova planta de fibras téxtiles sexa a comarca da Mariña?
4ª) Que accións ten levado ou vai levar a cabo a Xunta de Galicia para que a
posibilidade de que Altri se instale na Mariña se materialice?
Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 10/01/2022 13:48:53
Martín Seco García na data 10/01/2022 13:49:11
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé, deputada e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª, sobre as actuacións da Xunta en relación aos continuos atascos
provocados polas obras da AC-12.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As comarcas da Coruña e das Mariñas estanse a ver severamente afectadas por
graves problemas de atascos no tráfico rodado. Todos os días, especialmente nas horas
punta dos días laborables, provócanse atoamentos nos accesos á cidade da Coruña,
ralentizándose a circulación enormemente debido ás obras de soterramento da
circulación na AC-12 ao seu paso por Perillo que, logo dun importante retraso, acaban
de comezar.
As graves dificultades de acceso ao centro urbano, referente para as dúas
comarcas, desde as localidades limítrofes manteranse durante os próximos meses
mentres duren os traballos, o que implica que as persoas que deben desprazarse
diariamente á cidade da Coruña, sexa por motivos laborais, académicos ou doutro tipo,
CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
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se convirtan en reféns dun deseño, a todas luces mal planificado, na execución dunha
obra demandada desde hai anos.
As persistentes colas a as horas de retrasos evidencian a falta de previsión por
parte do Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que non activou todos
os recursos e alternativas dispoñíbeis que permitirían garantir un menor impacto na
1
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circulación mentres duren os traballos na AC-12. Un prexuízo que se verá agravado
agora en tempo estival, pois esta é unha área de importante acrecentamento poboacional
turístico, así como de mobilidade diaria cara ás praias da contorna.
Tampouco parece que se teña acometido a coordinación imprescindíbel entre as
distintas administracións afectadas por estas obras para que, prevendo as dificultades, se
realizase unha planificación adecuada preparando un reforzo no transporte público,
sobre todo nas horas punta de entrada e saída da cidade. Cun adecuado Plan de
transporte público poderíase lograr que un maior número de persoas dispuxesen dunha
alternativa útil de mobilidade colectiva coa que puidesen prescindir de utilizar os seus
vehículos privados, alixeirando así os actuais atascos.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Coñece o goberno a grave situación de atasco que se está producindo nas vías
de acceso á cidade da Coruña debido ás obras iniciadas para o soterramento da AC-12?
. Mantiveron algunha reunión ou conversa para a coordinación entre as distintas
administracións afectadas por estas obras co obxectivo de pór en marcha un reforzo no
transporte público, sobre todo nas horas punta de entrada e saída da cidade da Coruña?

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-bRsCG3ZdV-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

. Que medidas activou a Xunta desde a Mesa de seguimento do transporte
metropolitano da Coruña para previr esta situación tan gravosa e comprometida?
. Prevé a Xunta reforzar o transporte comarcal con maior oferta de liñas e
frecuencias horarias que axuden a paliar a situación actual que está a prexudicar a vida
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persoal e laboral de tantas persoas coas consecuentes afectacións económicas que veñen
acrecentar as propiamente derivadas da pandemia aínda en curso?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santomé
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 11/01/2022 09:57:21

Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2022 09:57:34
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Paulo Ríos Santomé na data 11/01/2022 09:57:43
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas e Luis Bará Torres, deputada e deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, en demanda dun Estudo de Impacto ambiental conxunto dos seis parques
eólicos que se prevén construír no Monte do Gato que garanta a conservación e posta en
valor da Necrópole Megalítica do Monte do Gato.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No Monte do Gato, nos concellos de Oza-Cesuras, Aranga e Coirós, está
prevista a construción de 6 parques eólicos - P.E. Felga, P. E. Gato, P. E. Penas Boas, P.
E. Feás, P. E. Seselle e P. E. Fontella – cun total de 40 aeroxeneradores. O Monte do
Gato está incluído dentro das áreas de desenvolvemento eólico do Pico Felga e do
Monte do Gato recollidas no Plan sectorial eólico de Galiza.
Catro destes proxectos de Parque Eólico pasaron recentemente a exposición
pública dos seus estudos de impacto ambiental (EIA), concretamente o P. E. Felga que
promove Greenalia, e os Parques Seselle, Feás e Fontella que promove Galenergy.
Desde o BNG presentamos alegacións a estes proxectos nos que botamos en falta un
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estudo de conxunto do impacto destes 40 aeroxeneradores nunha área de menos de 5
quilómetros. Os impactos ambientais estúdanse por separado, e nos casos dos tres
parques de Galenergy nin sequera se recollen os outros 3 parques de Greenalia que se
prevé construír na zona.

1

99667

OFICINA PARLAMENTAR

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

A fragmentación dun Parque Eólico é unha práctica fraudulenta cando se
presenta un Estudo de Impacto Ambiental individual de cada un dos proxectos
fragmentados, evitando unha avaliación global de todo o proxecto e das garantías
esixibles, como recolle a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do
Contencioso, Sede A Coruña, Sección 3, data 09/11/2020, Nº de Recurso 7134/2019, Nº
de Resolución: 254/2020.
Ademais no Monte do Gato atópase unha gran necrópole megalítica formada por
17 mámoas catalogadas e dous petróglifos. Se ben, esta necrópole, que foi sinalizada no
seu día, se atopa nunha situación de evidente abandono por parte das administracións
que teñen a competencia sobre patrimonio e que teñen a obriga legal da súa
conservación e posta en valor, nomeadamente da propia Xunta de Galiza, que ten a
competencia exclusiva sobre o Patrimonio en Galiza, trátase dun importante ben
patrimonial que é necesario conservar e poñer en valor.
Segundo puidemos ver nos medios de comunicación nas pasadas semanas na
zona onde se prevé a instalación dun dos aeroxeneradores do Parque Felga, existen dúas
mámoas non catalogadas e sempre segundo información dos medios, despois da
denuncia dunha veciña da zona, isto vai obrigar a repetir o estudo arqueolóxico para
este parque en concreto.
Ademais, 9 dos aeroxeneradores do Parque Eólico Fontella atópanse dentro da
zona núcleo da Reserva da Biosfera das Mariñas e Terras do Mandeo e afecta ademais,
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segundo o propio Estudo de Impacto Ambiental, a un hábitat de interese comunitario.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
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- Ten a Xunta de Galiza coñecemento da Sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza que impide a división en diferentes proxectos dun mesmo Parque
Eólico para evitar as garantías ambientais?
- Pensa obrigar a realización dun estudo conxunto do impacto deses 40
aeroxeneradores e polo tanto un novo estudo do impacto ambiental dos mesmos?
- Ten a Xunta coñecemento da situación en que se atopa a Necrópole Megalítica
do Monte do Gato, con 17 mámoas catalogadas e petróglifos que se verán afectados
directamente por estes Parques?
- Que medidas pensa tomar para garantir a correcta catalogación dos bens
patrimoniais da zona, despois de demostrarse que hai elementos aínda sen recoller nos
catálogos de bens patrimoniais? Que medidas pensa tomar para garantir a súa
conservación e posta en valor?
- É coñecedora a Xunta de Galiza de que 9 dos aeroxeneradores do Parque
Eólico Fontella se atopan dentro da zona núcleo da Reserva da Biosfera das Mariñas e
Terras do Mandeo?
- Que medidas vai adoptar para priorizar a boa saúde ambiental desta zona
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considerada hábitat de interese comunitario

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Luis Bará Torres
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Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 11/01/2022 10:02:11
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Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2022 10:02:22
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé, deputados
e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª, sobre as irregularidades no funcionamento das novas liñas de
transporte metropolitano na comarca da Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A posta en funcionamento das concesións de novas liñas de transporte de
pasaxeiros en autobús puxo en evidencia as carencias do novo mapa de liñas, no que se
ben se incluíron algunhas das demandas veciñais da contorna afectada, moitas outras,
principalmente as da zona rural, amosaron o desapego do Partido Popular pola necesaria
dinamización dos servizos públicos no medio rural.
A maiores diso, nos primeiros quince días puxéronse de manifesto varias
cuestións que amosan tamén a carencia de sensibilidade polos usuarios e a falta de
planificación das empresas concesionarias, antes de iniciar os servizos o día 23 de
decembro, así como a falla de control da Xunta tal como lles correspondería:
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1.

Os novos itinerarios están producindo confusión e/ou está habendo

incumprimentos de horarios e paradas por parte da empresa concesionaria que
multiplican esa confusión entre os usuarios.
2.

Chegaron queixas ao BNG de varias localidades, entre outras da

comarca da Coruña, a respecto do cobro nos trasbordos que se publicitaron como
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gratuítos. Non é ata o 4 de xaneiro cando a empresa resposta admitíndoo, a través das
redes sociais, e propón que se garden os recibos para reclamalos na estación de
autobuses, algo ben pouco probábel con carácter retroactivo.
3.

Non hai unha aplicación informática que permita coñecer o tempo que

falta para chegar o bus á nosa parada ou que nos permita planificar o noso itinerario e
tempo antes de saír. Algo que xa existe hai tempo noutras localidades galegas como A
Coruña. Mesmo o bus metropolitano até esta renovación das liñas dispoñía dunha
ferramenta, que se ben precaria por non ofrecer datos en tempo real, resultaba útil. Esta
app foi solicitada nas alegacións que fixeron veciños e veciñas da comarca así como o
propio BNG, até o de agora sen resposta positiva.
4.

Nos mapas de rutas que parecen ser extraídos dos itinerarios que publica

a Xunta na web https://www.bus.gal/gl/servizos/concellos de servizo metropolitano de
Galicia, os topónimos son frecuentemente deturpados, incumprindo o nomenclátor
oficial. Poñemos por exemplo Home por Ombre, Orro pueblo por Orro Vello, Orro
ponte por Orro Novo, Caíñas por As Caíñas, O Xalo por Xalo, Celas de Peiro por
Celas...
5.

O reinicio do sistema de liñas e empresas concesionarias debería

acompañarse de instrucións claras ás empresas para dar cumprimento ás obrigas do
título

VI,

DA

ADMINISTRACIÓN

AUTONÓMICA

E

A

FUNCIÓN

NORMALIZADORA, da Lei de Normalización Lingüística, na súa comunicación coas
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usuarias do transporte.
Por tanto, a Xunta de Galiza debe asumir a dirección técnica e seguimento do
proceso de normalización, asesorar a administración e particulares e coordinar os
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servizos encamiñados a conseguir os obxectivos, para que as concesionarias teñan en
conta a LNL.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
É coñecedora a Xunta de Galiza das múltiples deficiencias recollidas pola
veciñanza da área metropolitana da Coruña en relación á posta en andamento do novo
mapa de liñas de transporte de pasaxeiros en autobús?
Que mecanismos de corrección ten posto en marcha?
Como vai garantir a Xunta o correcto funcionamento como servizo público das
empresas de transporte concesionadas?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santómé
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Luis Bará Torres
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2022 10:03:53

Paulo Ríos Santomé na data 11/01/2022 10:03:57
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Mercedes Queixas Zas na data 11/01/2022 10:04:04
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Daniel Pérez López, deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª, sobre
sobre o proxecto de repotenciación do parque eólico do promontorio do Roncudo en
Corme (Ponteceso).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza aprobou o proxecto de repotenciación do parque eólico G3
Corme, situado no promontorio do Roncudo, que vai supoñer o cambio de 61
aeroxeradores de 3º m de alto e 31 m de diámetro do rotor por muíños de 93 m de altura
e 114 m de diámetro de rotor.
Os novos aeroxeradores están situados nun lugar de grande interese ambiental e
cultural. Afectan a espazos protexidos pola Rede Natura (ZEPA e ZEPVN), unha área
de especial interese paisaxístico e espazos con xacementos arqueolóxicos. Na zona
tamén existen hábitats de turbeiras e un humidal protexido, o Pozo da Lagoa.
Nos traballos previos á instalación dos novos aeroxeradores a empresa EDP
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Renovabéis está a realizar impactantes movementos de terras, excavacións e
explanacións tanto para construír as bases dos muíños, para as pistas de acceso (que
máis parecen autopistas) e para as vías de evacuación. Tal como se pode comprobar nas
imaxes adxuntas, estas obras están a ter un forte impacto nunha paisaxe protexida e de
elevados valores naturais e culturais. Ademais, por se isto non fose suficiente, a empresa
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benefíciase dunha normativa e dun trato favorábel por parte da administración, que lle
permite deixar no lugar a cimentación dos aeroxeradores antigos que foron retirados.
Se se permiten estas intervencións devastadoras dentro ou nas proximidades da
Rede Natura, nas inmediacións dun humidal protexido e no ámbito de protección de
xacementos de arte rupestre, que impactos podemos agardar noutros lugares que non
contan con esta suposta protección?
Ademais do forte impacto destas obras no territorio e na paisaxe, a tramitación
do proxecto caracterizouse pola opacidade, pola falta de información, pola nula
participación e polos abusos e irregularidades cometidos pola empresa coa complicidade
das administracións, nomeadamente da Xunta de Galiza. Por parte das persoas
propietarias de terreos afectados polo parque denunciáronse diante do goberno galego
numerosas ilegalidades como pistas construídas en terreos sen expropiar, expropiación
de fincas que xa están ocupadas polo parque antigo e polo novo, ou modificacións de
contratos en vigor, máis favorábeis para as persoas propietarias, e que tiñan una
vixencia de 25 anos.
Malia que asociacións veciñais e persoas propietarias pediron o amparo e a
supervisión da Xunta no proceso de ocupación dos terreos, a resposta da administración
galega foi evasiva, permitindo que na práctica se perpetrase una especie de dereito de
pernada medieval adaptado ao século XXI.
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Ademais de modificar a lexislación para favorecer os intereses de grandes
grupos económicos, tanto a Consellaría de Industria como a de Medio Ambiente
protexen, amparan e consenten os abusos e irregularidades cometidos por estas
empresas depredadoras, deixando a veciñanza nunha absoluta indefensión. No canto de
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poñerse do lado da veciñanza e defender os seus dereitos, a administración galega actúa
ao servizo dos intereses de empresas de dubidosa reputación e moi malas prácticas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
- Considera o Goberno galego que as obras do proxecto de repotenciación do
parque eólico G3 Corme respectan os valores naturais, paisaxísticos e culturais do
promontorio do Roncudo, especialmente no que ten que ver con espazos naturais
protexidos baixo a figura da Rede Natura?
- Que inspeccións fixo a administración galega para comprobar o impacto e a
legalidade das obras de excavacións e explanacións para a construción de pistas de
acceso?
- Que medidas adoptou o Goberno galego para garantir a protección dos valores
naturais, paisaxísticos e culturais do promontorio do Roncudo?
- Comprobou a Xunta a afección das obras ao humidal protexido do Pozo da
Lagoa e tomou algunha medida para garantir a súa protección?
- Ten coñecemento a Xunta das denuncias das persoas afectadas de
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irregularidades e abusos por parte da empresa promotora do parque?
- Que actuacións realizou o goberno galego para defender os dereitos da
veciñanza diante destas irregularidades e abusos?
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Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Daniel Pérez López
Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2022 10:05:41
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Daniel Pérez López na data 11/01/2022 10:05:49
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre a mellora da estrada autonómica PO-543 entre
Pontevedra e Marín .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A estrada PO 546, coñecida como “estrada vella de Marín” é a vía de
comunicación tradicional entre Pontevedra e Marín, con unha lonxitude de
aproximadamente 6 km e medio. Discorre en paralelo coa vía do tren ao Porto e a
autovía de Marín ou PO 11. Parte do barrio de Mollavao e chega ata o núcleo urbano de
Marín pasando polos núcleos de Ponte Muíños, A Igrexa, o Roxo, Os Praceres e
Estribela, na parroquia de Lourizán.
Con respecto ao treito de Mollavao, plenamente urbano, no que existe un centro
escolar e un centro de saúde, o concello de Pontevedra manifestou o seu interese en
asumir o traspaso do vial e impulsar as obras de urbanización para integralo na trama
urbana da cidade. Esta actuación está actualmente pendente en tramitación, e prevese a
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súa execución por medio dun convenio entre o concello e a Deputación de Pontevedra.
Polo que se refire ao resto do trazado entre Mollavao e Marín, o seu estado é
moi deficiente ao paso polo concello de Pontevedra:
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- trátase dunha vía con moitas deficiencias en materia de seguridade, sobre todo
para o tránsito peonil e ciclista.
- carece de beirarrúas e beiravías transitábeis.
- presenta graves deficiencias en materia de accesibilidade.
- ten carencias en materia de sinalización e alumeado.
- as marxes presentan un estado de absoluto abandono...
En tanto que o treito pontevedrés leva practicamente 40 anos sen que se lle
puxese a man enriba, mais alá duns metros de beirarrúas que incumpren a normativa de
accesibilidade, na zona de Marín estase a realizar a urbanización do treito da PO 546
que corresponde coa Avenida Concepción Arenal mediante un convenio entre a Xunta
de Galiza e o concello, con un investimento de 1,6 millóns, dos que a administración
autonómica pon o 80%.
Cómpre ter en conta que se trata dun vial que ten unha elevada intensidade de
tráfico, unha parte del de camións que acceden por esta estrada á fábrica de ENCE, e
que atravesa varios núcleos de poboación, polo que desde o BNG entendemos que se
debería acometer unha reforma integral para mellorar a seguridade viaria e a
accesibilidade, creando unha senda peonil de entre 1,5 e 2,5 metros de ancho na marxe
dereita en dirección Marín. Para levar a cabo esta reforma pódense aproveitar as
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beiravías actuais nalgúns treitos e noutros o paseo pode ir voado dados os desniveis que
hai que salvar. Nalgunhas zonas habería que estudar tamén a posibilidade de realizar
expropiacións.
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Esta reforma integral debería incluír a mellora das interseccións con outras vías,
a construción de pasos de peóns seguros, e procurar solucións diferenciadas para os
seguintes ámbitos:
- a zona de Mollavao comprendida entre o viaduto do tren e a urbanización de
Ponte Muíños, na marxe esquerda, na que existe espazo para a dotación de beirarrúas ou
dunha senda peonil.
- o treito do núcleo da Igrexa, no que existe moi pouco espazo dispoñíbel entre a
calzada e as vivendas.
- o núcleo dos Praceres, no que cómpre reordenar o estacionamento e dotar de
beirarrúas.
- o lugar do Rozo cos accesos á estación do Areeiro e á Carballeira.
- o paso pola núcleo urbano de Estribela, no que é necesaria a urbanización
completa dando continuidade á xa realizada na parte de Marín.
Tamén merece un tratamento específico a marxe dereita entre Mollavao e Ponte
Muíños, onde existen terreos sobrantes entre a estrada PO 546 e a vía do tren que se
deberían acondicionar para crear un miradoiro sobre a ría.
Na reforma da estrada tamén se deben estudar solucións para favorecer a
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mobilidade ciclista, toda vez que se trata da única opción para circular en bicicleta entre
Pontevedra e Marín desde que se prohibiu o tránsito pola autovía.
Por último, a realización desta reforma integral podería aproveitarse para
renovar e modernizar as redes de abastecemento de auga e de saneamento, no caso de
que sexa necesario.

3

99681

OFICINA PARLAMENTAR

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
Ten previsto o goberno galego acometer a reforma integral da estrada PO 546
entre Mollavao e Estribela?
Considera a Xunta que esta estrada cumpre os requisitos mínimos en materia de
accesibilidade, seguridade viaria, e mobilidade peonil e ciclista?
Que investimentos realizou o goberno galego nesta estrada nos últimos 10 anos?
Ten previsto a Xunta urbanizar o treito da PO 546 ao paso polo núcleo urbano
de Estribela nas mesmas condicións coas que se fixo a reforma da Avenida de
Concepción Arenal en Marín?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santómé
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Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre a redución da superficie de plantacións de
eucalipto en determinados espazos e tipos de solo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As políticas forestais e de montes da Xunta de Galiza levaron nas últimas
décadas a unha expansión descontrolada do eucalipto. Ademais das plantacións
vinculadas principalmente á fabricación de pasta de papel, nos últimos anos proliferaron
as plantacións relacionadas con potenciais aproveitamentos para centrais eléctricas de
biomasa e outros usos industriais.
A expansión descontrolada dos cultivos de eucalipto xa supera amplamente as
previsións do Plan Forestal de Galiza e esténdese por amplas zonas do país que ate fai
pouco estaban libres desta especie polo fomento das plantacións do eucalipto nitens, que
se adapta a zonas máis frías e máis altas. Ao mesmo tempo, a eucaliptización está
provocando a forestación de terras agrarias e está alterando os ecosistemas de espazos
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naturais protexidos, de bosques de ribeira e de concas fluviais.
Mentres que o Plan Director da Rede Natura e o Catálogo e as Directrices da
Paisaxe establecen restricións ás plantacións de eucaliptos nos espazos naturais
protexidos e nas Áreas de Especial Interese Paisaxístico, a realidade é que as
plantacións desta especie ocupan xa máis de 5.000 hectáreas en espazos protexidos,
1
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segundo un estudo das Universidades de Oviedo e León. Nas Fragas do Eume, os
eucaliptais ocupan o 13% das 9.000 hectáreas do parque natural. Na provincia da
Coruña, o eucalipto ocupa o 44% do total de superficie de bosques.
Segundo o estudo realizado pola Escola Politécnica de Mieres e pola Facultade
de Enxeñaría Agrícola e Forestal de León, o cambio climático vai facer aumentar a
superficie apta para estes cultivos, sobre todo na provincia de Ourense. Segundo estas
previsións, no ano 2050 habería un 40% máis de superficie apta para a plantación de
eucaliptos, ata chegar aos 1,2 millóns de hectáreas. Unha das consecuencias deste
proceso será a presión sobre zonas propicias para o bosque máis naturais e de maior
biodiversidade.
Máis alá do debate de fondo sobre as plantacións de eucalipto, os seus
aproveitamentos, o modelo económico ao que serven, e as súas consecuencias nos
solos, nos incendios, nas reservas de auga e na biodiversidade, parece evidente a
necesidade de ordenar, regular e restrinxir as plantacións e a expansión do eucalipto en
determinadas zonas especialmente sensíbeis e en terras que poidan ter potencialidades
para usos agrarios, pastos, bosques de frondosas e usos multifuncionais do monte.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-ArNWHpstJ-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Comisión 2ª :
- Que valoración fai a Xunta de Galiza sobre o estudo publicado polas
Universidades de Oviedo e León sobre a expansión do eucalipto en espazos naturais
protexidos?
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- Que previsións ten o Goberno galego para reducir a presenza do eucalipto en
espazos naturais protexidos e en Áreas de Especial Interese Paisaxístico?
- Que plans ten a Xunta para a recuperación de terras agrarias forestadas
ilegalmente?
- Que previsións ten o Goberno galego para reducir a presión das plantacións de
eucaliptos sobre zonas de pastos e sobre bosques de maior biodiversidade?
- Considera a Xunta de Galiza necesario establecer unha moratoria nas
plantacións de eucaliptos nitens?
- Considera o Goberno galego que os usos das terras agrarias e dos montes
galegos deben están determinados polos intereses de grandes empresas extractivas dos
sectores forestal, enerxético ou mineiro?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santomé
Alexandra Fernández Gómez
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Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

3

99686

OFICINA PARLAMENTAR

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

Paulo Ríos Santomé na data 11/01/2022 10:11:28

Alexandra Fernández Gómez na data 11/01/2022 10:11:32

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-ArNWHpstJ-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2022 10:11:39

4

99687

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre os novos contratos no transporte público por
estrada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A elaboración, aprobación e desenvolvemento do Plan de transporte público de
Galiza é un proceso cheo de sombras e sospeitas de irregularidades cando non de
ilegalidades manifestas. Todo este proceso caracterizouse desde o comezo pola falta de
previsión e planificación, polas présas e pola preminencia dos intereses das grandes
empresas do sector do transporte público por estrada.
Este xeito de proceder, escurantista, apresurado e pouco garantista, está a
caracterizar tamén o proceso de licitación dos novos contratos do transporte público, no
que se está a cumprir o guión que anunciaba a concentración dos grandes contratos
nunhas poucas empresas, nun reparto que foi anunciado fai moito tempo e que coincide
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co acontecido no sector do transporte en ambulancias.
Este modus operandi da Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade deu lugar a
diversas reclamación e alegacións diante do TACGAL e da Comisión Galega da
Competencia.
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Na

tramitación

destes

contratos

obsérvanse

numerosas

carencias

e

irregularidades, así como cambios nos pregos, derivados das resolución do TACGAL e
das alegacións presentadas por distintos operadores, que distorsionan gravemente o
obxecto do contrato e os cálculos dos custos.
Por outra parte, todo o procedemento viuse alterado pola crise sanitaria,
económica e social provocada pola COVID 19, que está alterando de maneira
significativa as previsións sobre a demanda e uso dos servizos de transporte. Unha
situación que debería dar pé cando menos á revisión dos datos de demanda e ingresos
establecidas nos pregos.
Ao mesmo tempo, resultado cando menos chamativo o papel de empresas
consultoras da administración que suplantan a propia administración na tramitación e
resolución destes expedientes. Empresas que na práctica actúan como unha
administración paralela, suplantando tarefas e responsabilidades exclusivas da
administración pública.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
Como valora a Xunta as denuncias sobre irregularidades e ilegalidades na
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tramitación dos novos contratos do transporte público por estrada?
Considera a Xunta de Galiza que se está a producir unha posición de dominio no
sector por parte de moi poucas empresas?
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Ten coñecemento o Goberno galego de presións a pequenas e medianas
empresas para que acepten as condición das grandes empresas para presentarse en UTE
ás licitacións?
Como cre que vai afectar a crise sanitaria á tramitación e posta en marcha dos
novos contratos?
Que empresas consultoras contratadas pola Xunta de Galiza participan na
tramitación dos novos contratos e que tarefas realizan?
Cantos contratos, para que obxecto e con que contía económica realizou a Xunta
de Galiza coa empresa IPLAN desde 2016 a 2020?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santómé
Alexandra Fernández Gómez

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-h0s222Q66-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2022 10:13:07

Paulo Ríos Santomé na data 11/01/2022 10:13:11
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torre e Iria Carreira Pazos, deputado e deputada do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, sobre a concesión mineira “Carmen” situada en Santa Comba.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na comarca de Santa Comba existe unha concesión mineira denominada
“Carmen”. Trátase dunha concesión derivada que ostenta a empresa Galicia
Tin&Tungsten até o ano 2068 e que inclúe a antiga explotación mineira de Barilongo.
Por outra parte, diversas informacións xornalísticas fan referencia ao proxecto
da empresa “Eurobattery Minerals” e a prospeccións de Ni en Castriz, Monte Maior e
Monte Castelo, no concello de Santa Comba. Se ben trascendeu que non hai en
tramitación ningún dereito mineiro a nome deste solicitante, existen dous dereitos
mineiros en tramitación (permisos de investigación) para Ni en áreas próximas e
supostamente con unha paraxénese mineral similar ao xacemento de Barilongo, no que
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tamén apareceu níquel.

Diante da alarma cidadá e a falta de información sobre estes proxectos mineiros,
formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 2ª :
- Que dereitos mineiros están en tramitación para Sn, W, Ni, Co, Cu, Au, Ag, Pt,
Nb, Ta e Li na provincia da Coruña?
1
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- Que dereitos mineiros están vixentes para Sn, W, Ni, Co, Cu, Au, Ag, Pt, Nb,
Ta e litio nos concellos da provincia da Coruña?
-Cal é o estado de tramitación do permiso de investigación solicitado por
Geoniquel SL
- Ten coñecemento a Xunta de Galiza da realización de sondaxes ilegais, sen
permiso de investigación previo, e en caso de resposta afirmativa por parte de quen?
Que actuacións realizou a administración galega ao respecto?
- Ten coñecemento a Xunta de Galiza de sondaxes de Litio, Cobre e Cobalto
realizadas nas zonas de Castriz, Monte Maior e Monte Castelo, no concello de Santa
Comba? Que actuacións realizou a administración galega ao respecto?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
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Deputado e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2022 10:14:59
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Noa Presas Bergantiños,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado venres 13 de novembro de 2020, varios medios de comunicación
informaban de que a Xunta de Galiza denegara a autorización do proxecto “Explotación
da concesión derivada do permiso de Investigación Alberta I, 1ª fracción, n.º 4966.1 no
T.M. de Beariz (Ourense)”.
Así e todo, os colectivos e persoas que presentaron alegacións en relación con
este proxecto non recibiron ningunha resposta nin comunicación ao respecto, polo que
non lles consta ningún trámite administrativo oficial sobre a denegación da autorización
de explotación e sobre os motivos en que se basea esta decisión.
Aínda que segundo as citadas referencias xornalísticas o motivo da denegación
sería o informe negativo da Confederación Hidrográfica Miño Sil, a realidade é que
este informe ten data de 27 de novembro de 2019, polo que non parece ser a causa da
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citada denegación.
No expediente constan as alegacións presentadas por diversos colectivos, no que
se advirte de graves irregularidades na tramitación do expediente a funcionarios da
Xunta, concretamente ao Xefe da Sección de Avaliación Ambiental da Dirección Xeral
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de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, e á Xefa do Servizo de Enerxía e Minas da Xefatura Territorial de
Ourense da Consellería de Economía, Emprego e Industria,

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
Cal é o estado de tramitación do expediente do proxecto “Explotación da
concesión derivada do permiso de Investigación Alberta I, 1ª fracción, n.º 4966.1 no
T.M. de Beariz (Ourense)”?
Denegou a Xunta de Galiza a solicitude presentada pola empresa Recursos
Minerales de Galicia?
De ser así, cales foron as razóns desta denegación?
Que departamento ou servizo tramitou esta denegación?
Ten previsto a Xunta de Galiza comunicar esta resolución ás entidades alegantes
e que solicitaron ser parte interesada no procedemento?
Cantas solicitudes de investigación ou explotacións mineiras de litio, estaño,
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wolframio, tántalo e niobio se están tramitando en Galiza e onde están situadas?
Ten coñecemento o goberno galego da intención da empresa RMG de presentar
alegacións ou tramitar unha nova solicitude de concesión de explotación na zona de
Beariz, Avión, Forcarei, Cerdedo e A Lama?
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Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2022 10:22:51

Noa Presas Bergantiños na data 11/01/2022 10:23:01
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 11/01/2022 10:23:11
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Alexandra Fernández Gómez e Paulo Ríos Santomé,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, relativa á necesidade de aplicar descontos nas tarifas das
autovías AG55 e AG57.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado ano 2019, a Xunta de Galiza aprobou bonificacións nas autovías de
peaxe AG55 e AG57 que consisten no desconto do 50% do custo para vehículos
lixeiros e pesados que utilicen dispositivos de telepeaxe e entre as 00 h e 6 horas da
mañá.
Anteriormente a Xunta de Galiza aprobara un desconto do 25% na viaxe de
volta, cando a entrada e saída se produce no mesmo punto, que se aplica en días hábiles
e para persoas usuarias que dispoñan de dispositivo de telepeaxe.
A finais do ano 2019, a Xunta de Galiza solicitou aso goberno do Estado
aplicación na AP 9 de descontos do 25% da viaxe de volta, tal como se vén aplicando
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nas autovías de titularidade autonómica.
Como consecuencia do acordo de investidura asinado polo BNG e PSOE en
xaneiro de 2020, o anteproxecto de orzamentos do Estado para o 2021 inclúen unha
partida para bonificacións das peaxes na AP9, cunha dotación de 50 millóns de euros.
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Esta cantidade servirá para aplicar bonificacións a persoas usuarias habituais, cando
menos do 50% na viaxe de volta.
En consecuencia con esta medida, o goberno galego debería incluír cando
menos unha medida similar nos orzamentos do ano 2021, de maneira que as persoas
usuarias da AG 55 e AG 57 se beneficien destes descontos nas viaxes de ida e volta.
Cómpre ter en conta que as áreas de Vigo-Val Miñor e Coruña-Bergantiños
sofren un agravio e unha forte discriminación a respecto doutras zonas de Galiza que
contan con autovías libres de peaxe (con peaxe na sombra, pagada con cargo aos
orzamentos da Xunta), como é o caso do Morrazo, O Salnés, A Barbanza e SantiagoBrión. É así que as peaxes na AG 55 e AG57 provocan efectos negativos na mobilidade
para persoas e empresas que teñen que facer desprazamentos cara ás áreas de Vigo e
Coruña principalmente, por motivos laborais, de estudos ou de acceso a centros de
saúde e hospitais. Tamén resulta unha pesada carga e un lastre para a competitividade
das empresas, que ven como as peaxes encarecen o custo do transporte das mercadorías
cara aos seus destinos.
Por outra parte, a existencia de peaxes provoca outro efecto negativo no
incremento do tráfico nas estradas convencionais, que atravesan zonas con unha lata
densidade de poboación e con numerosas travesías urbanas. É por iso que se debería
estudar o rescate das concesións das citadas autovías, para evitar o agravio comparativo
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entre unhas comarcas e outras.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
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Ten previsto a Xunta de Galiza aplicar descontos do 50% nas viaxes de volta
nas autovías de titularidade autonómica AG 55 e AG 57?
Prevé o goberno galego aplicar na AG 55 e na AG 57 os mesmos descontos que
se apliquen na AP9 no 2021?
Considera xusta a situación de agravio que sofren as persoas e empresas destas
áreas, a respecto doutras que contan con autovías autonómicas libres de peaxe?
Pensa o goberno galego que o abaratamento a curto prazo con maiores
descontos, e a gratuidade a medio prazo, terían unha incidencia moi positiva na
seguridade viaria

e na mellora da calidade de vida da contorna das estradas

convencionais do Val Miñor-Vigo e de Bergantiños-A Coruña?
Considera necesario o goberno galego facer un estudo sobre o rescate da
concesión da AG55 e AG57 de modo que se acabe coa discriminación que sofren as
persoas usuarias destas autovías a respecto doutras de titularidade autonómica que son
gratuítas?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2022 10:25:22

Alexandra Fernández Gómez na data 11/01/2022 10:25:38
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Ramón Fernández Alfonzo, Paulo Ríos Santomé e
Alexandra Fernández Gómez, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª, sobre a
situación do río Eume.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O recente episodio de turbidez e contaminación do río Eume, que entre outras
consecuencias provocou a interrupción do subministro de auga a Pontedeume, é tan só a
punta do iceberg dun grave problema ambiental que sofre este río e a súa bacía debido
principalmente á contaminación provocada pola actividade de ENDESA, unha situación
que se foi agravando ao longo dos anos coa pasividade cando non conivencia da Xunta
de Galiza.
Se ben o goberno galego agora semella reaccionar con rapidez e mesmo con
unha aparente contundencia, anunciando tanto investimentos na mellora do
abastecemento como á apertura dun expediente sancionador e un plan de seguimento
sobre o estado do río, a realidade é que foi o goberno galego quen ao longo dos anos
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permitiu a degradación, a contaminación e o deterioro do río e do encoro da Capela, que
explota a empresa Endesa baixo o réxime de concesión.
A grande acumulación de lodos no citado encoro e a enorme cantidade de
depósitos de residuos ao longo do leito do río, co lixiviado de augas contaminadas, pon
de relevo un problema ambiental de grande magnitude, que foi denunciado desde fai
1
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tempo por organizacións ecoloxistas e que saíu á luz nas últimas semanas a raíz da forte
baixada do nivel das augas do encoro.
Con respecto aos antecedentes deste grave problema ambiental compre salientar
os seguintes:
- A Xunta de Galiza asinou senllos pactos ambientais coa empresa ENDESA,
nos anos 2005 e 2012, que supostamente prevían actuacións de mellora ambiental no
río.
- O convenio de 2012 prevía a modernización das infraestruturas hidroeléctricas
para a “recuperación ambiental do río Eume”. Neste marco incluía unha actuación
denominada “Proxecto de modernización dos desaugadoiros do fondo da presa do
Eume”, coa retirada de 1.350 m³ de lodos e sedimentos, actuación que tiña un
orzamento previsto de 5.784.653 euros e que supostamente podería estar relacionada co
último episodio de contaminación e turbidez. No seu día, a asociación ecoloxista
ADEGA advertiu dos riscos desta actuación e da necesidade de caracterizar estes
sedimentos polo seu potencial contaminante para a saúde e o medio.
- Tanto ADEGA como EMS-Ríos e o colectivo ecoloxista Terra advertiron ao
longo da pasada década da grave situación ambiental do río e da necesidade de realizar
analíticas e mostraxes suficientemente representativas ao longo de toda a canle do Eume
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e na ría, incluído a monitorización de bivalvos dos bancos marisqueiros.
- A Xunta de Galiza iniciou en novembro de 2012 a redacción do Plan Territorial
Integrado da conca do Eume, co obxectivo de facer unha análise coordinada e
transversal das políticas da Xunta na conca do Eume, con 55 km² de superficie. Os
concellos incluídos dentro do ámbito do Plan Territorial Integrado eran Pontedeume,
Cabanas, Vilarmaior, A Capela, Monfero, Irixoa, Aranga, As Somozas e As Pontes na

2

99703

OFICINA PARLAMENTAR

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

provincia da Coruña; e Guitiriz, Xermade, Muras, Vilalba e Abadín na provincia de
Lugo. O Plan debería ser formulado e impulsado pola Consellaría de Medio Ambiente,
coa dirección conxunta do Instituto de Estudos do Territorio e do organismo autónomo
Augas de Galicia, mais a realidade é que nunca foi realizado.
- Tampouco viu nunca a luz o Plan Reitor de Uso e Xestión do parque natural
das Fragas do Eume, malia que súa elaboración e aprobación foi anunciada en varias
ocasións ao longo da última década.
O pasado 19 de outubro o grupo parlamentar do BNG solicitou ao goberno
galego, ao abeiro do artigo 9 do regulamento do parlamento, a documentación sobre as
actuacións realizadas no marco do Pacto Ambiental, así como todos os contratos
relacionados coa contaminación do Eume.
Asemade, diante da extrema gravidade da situación, nesa mesma data, o grupo
parlamentar do BNG solicitou a comparecencia en Pleno das conselleiras de Medio
Ambiente e de Infraestruturas, así como as comparecencias na comisión de medio
ambiente da Directora Xeral de Conservación da Natureza, da Directora Xeral de
Calidade Ambiental e da Directora de Augas de Galicia.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 2ª :
- Que actuacións realizou a Xunta de Galiza desde o ano 2009 para a mellora da
situación ambiental do río Eume?
- Que actuacións de mellora ambiental do río Eume se realizaron no marco do
Pacto Ambiental asinado con ENDESA en 2012 e cal é o seu orzamento e investimento?
3
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- Cal é o estado de execución do “Proxecto de modernización dos desaugadoiros
do fondo da presa da Capela e que investimento se destinou a esta actuación?
- Que caracterización se fixo dos lodos e depósitos do fondo da presa e cal é o
seu potencial risco para o medio e a saúde?
- Que análises fixo a Xunta de Galiza e cales foron os resultados en canto á súa
caracterización, sobre os depósitos e os escoamentos no leito do río Eume augas arriba
do encoro?
- Que actuacións está realizando ou realizou a Xunta de Galiza para o
coñecemento e seguimento do estado ambiental do río, cal é o seu custo e que empresa
ou empresas foron contratadas para facelas?
- Que estudos, análises e plan de seguimento ven realizando e está a realizar a
Xunta de Galiza sobre os recursos pesqueiros e os bancos marisqueiros da zona?
- Cal é o estado de tramitación do expediente sancionador aberto e cales son as
infraccións detectadas?
- Cal é o estado de tramitación do Plan Territorial Integrado da conca do Eume e
cal foi o custo desta actuación?
- Que previsións ten a Xunta de Galiza en relación coa aprobación do Plan
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Reitor de uso e xestión do parque natural das Fragas do Eume?
- Que actuacións e investimentos ten previsto realizar o goberno galego para a
protección, conservación, descontaminación e rexeneración do río Eume e a súa bacía?
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Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Ramón Fernández Alfonzo
Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 11/01/2022 10:27:04

Alexandra Fernández Gómez na data 11/01/2022 10:27:08

Ramón Fernández Alfonzo na data 11/01/2022 10:27:16
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Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2022 10:27:26
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre as medidas de seguridade na caza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A recente publicación dos datos de persoas feridas e falecidas como
consecuencia de disparos de caza no estado español entre o 1 de xaneiro e o 6 de
setembro de 2020 sitúan a Galiza como a cuarta comunidade con máis vítimas, con 47
persoas feridas e 9 falecidas. Trátase de datos moi preocupantes, máis se temos en conta
que durante unha parte deste período a actividade cinexética estivo suspendida debido
ao estado de alarma.
Esta situación dáse malia que a Xunta de Galiza, por medio da Secretaría Xeral
para o Deporte e a Consellaría de Medio Ambiente financiaron con 269.000 euros a
Federación Galega de Caza entre 2016 e 2020, mediante convenios que tiñan como
finalidade, entre outras, a organización de actividades formativas e campañas sobre
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seguridade.
Por outra parte, a Lei Galega de Caza de 2013 carece de desenvolvemento
normativo, de maneira que segue en vigor o regulamento do ano 2001, claramente
desfasado xa que permite a actividade da caza a unha distancia superior a 100 m de
vivendas, recintos deportivos e zonas recreativas e de acampada; de 250 m con respecto
a lugares onde se produzan concentración de persoas ou de gando. O citado regulamento
1
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tamén indica que “nos carreiros e camiños rurais pouco transitados, destinados ó paso a
pé e ó uso agrícola ou forestal, poderase cazar, sempre que as condicións de seguridade
o permitan “, unha redacción excesivamente ambigua e permisiva.
Desde que entrou en vigor a Lei de caza no ano 2013, a Valedoría do Pobo
instou ao goberno galego a modificar a norma para garantir a seguridade da veciñanza,
especialmente no caso dos camiños rurais e de acceso ás vivendas. Pola súa parte, no
ano 2015 a Consellaría de Medio Ambiente anunciou a entrada en vigor de xeito
inminente do novo regulamento, que segundo a Xunta ía regular de maneira máis
detallada o referente ás zonas de seguridade.
Por parte de diferentes entidades e colectivos profesionais tamén se fai fincapé
na importancia de facer controis de alcoholemia e de substancias estupefacientes nas
actividades cinexéticas, debido ao risco derivado de usar unha arma coas capacidades
físicas e mentais alteradas.
Co inicio da tempada de caza prodúcese unha especie de privatización de moitos
montes e espazos públicos, de maneira que se ven restrinxidas as actividades recreativas
e de lecer. Isto é particularmente evidente no caso de rotas de sendeirismo e de
actividade deportiva, que se ven restrinxidas ou limitadas pola concorrencia coas zonas
de seguridade das actividades cinexéticas.
Recentemente producíronse incidentes no concello de Arteixo, con disparos a
CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-F9ldXtnCn-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

escasos metros de vivendas e nunha rota de sendeirismo e de BBT sinalizada, así como
o abandono de cartuchos sen detonar, sen que a administración tome medidas para
evitar estes desmáns.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
Que valoración fai o Goberno galego sobre as estatísticas de persoas mortas e
feridas por accidentes de caza en Galiza?
Que medidas adoptou ou prevé adoptar a Xunta de Galiza para reducir a
sinistralidade provocada pola caza?
Ten previsto o Goberno galego desenvolver regulamentariamente a lei de caza
para intensificar os controis en relación co consumo de alcol e substancias
estupefacientes na caza, facultando aos axentes medioambientais para realizar este
labor?
Ten previsto o Goberno galego aprobar o novo regulamento da caza e adoptar
medidas para garantir a seguridade nas zonas de caza, ampliar os perímetros de
seguridade con respecto a núcleos habitados e vías públicas, e garantir as actividades
recreativas e deportivas en roteiros e sendeiros homologados?
Por que non se aprobou o regulamento de desenvolvemento da lei logo de 7
anos da súa aprobación?
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Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
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Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé, Carme González Iglesias e
Alexandra Fernández Gómez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O goberno portugués vén de facer público o Programa Nacional de
Investimentos 2030. O Plan prevé investimentos por valor de 43.000 millóns de euros,
dos que o 50% teñen que ver con transportes e mobilidade; e deste 50% a súa vez o
50% vai destinado a infraestruturas ferroviarias.
No que ten que ver co transporte ferroviario, o goberno portugués concede
interese estratéxico ás conexións entre Lisboa e Porto e entre Porto e o Miño. No caso
do treito Lisboa Porto prevé un investimento de 4.500 millóns de euros mentres que na
liña Porto-Vigo o Plan prevé unha primeira fase entre Braga e Valença con un
investimento de 900 millóns de euros para reducir a duración da viaxe en 45 minutos.
O proxecto do goberno portugués estima que unha vez desenvolvido este plan,
que ten como horizonte temporal o ano 2030, a duración da viaxe entre Vigo e Porto
CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
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reducirase de 2 horas 23 minutos a 55 minutos. E a viaxe entre Vigo e Lisboa quedaría
reducida a 2 horas e media.
O proxecto de modernización da conexión ferroviaria entre Vigo e Porto é unha
antiga demanda que leva 20 anos de anuncios e proxectos por parte do goberno central e
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da Xunta de Galiza, sen que haxa ningunha concreción real máis alá da electrificación
do treito entre o Guillarei e a fronteira portuguesa. Para que se faga realidade, é
necesario impulsar o proxecto da saída sur de Vigo e estudar alternativas ao trazado da
vía férrea que actualmente atravesa a vila do Porriño.
Logo de décadas de retrasos e de incumprimentos, é o momento de apostar
decididamente por un proxecto estratéxico vertebrar as comunicacións entre Galiza e
Portugal e potenciar o Eixo Atlántico entre Ferrol/Coruña e Lisboa como un grande eixo
de comunicacións para a mobilidade de persoas e mercadorías.
Un proxecto desta natureza debe contar cun apoio decidido por parte da Xunta
de Galiza e do goberno central. E tendo en conta o retraso que leva acumulado, débese
traballar para que se faga realidade no menos prazo posíbel.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
1. Ten coñecemento oficial o goberno galego sobre os proxectos do goberno
portugués en relación coa modernización da lima ferroviaria entre Porto e Vigo?
2. Que contactos, conversas ou reunións tivo o goberno galego con
representantes do goberno portugués en relación coas conexións ferroviarias entre

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
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Galiza e o Norte de Portugal?
3. Que xestións e actuacións fixo o presidente do goberno galego, como
Presidente da Comisión de Traballo Galiza Norte de Portugal en relación con este tema?
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4. Ten coñecemento o goberno galego dalgún plan ou proxecto do goberno
central sobre a modernización desta liña?
5. Fixo algunha proposta ou estudo o goberno galego a respecto da saída sur de
Vigo e as alternativas ao paso do tren polo medio da vila do Porriño?
6. Que propostas está desenvolvendo a Xunta de Galiza para mellorar as
conexións entre Galiza e Portugal através do eixo ferroviario que conecta Ferrol/Coruña
con Lisboa através do Porto?
7. Fixo algún estudo o goberno galego sobre as oportunidades e beneficios desta
conexión ferroviaria?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Paulo Ríos Santomé
Luis Bará Torres
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Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 11/01/2022 10:46:25
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María do Carme González Iglesias na data 11/01/2022 10:46:31

Alexandra Fernández Gómez na data 11/01/2022 10:46:38
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Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2022 10:46:47
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Patricia Otero Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 8ª.
En vista da baixa execución orzamentaria na partida 723A relativa á
competitividade e mellora da calidade de produción pesqueira e da acuicultura, a
deputada e o deputado que asinan preguntan:
1ª) Como valora a Xunta de Galicia a execución orzamentaria do 3º trimestre do
ano 2021 da partida 723A relativa á competitividade e mellora da calidade de
produción pesqueira e da acuicultura?
2ª) Considera a Xunta de Galicia que con este baixo grao de execución
orzamentaria no 3º trimestre do ano 2021 na partida 723A se poden acadar os
obxectivos establecidos nela?
3ª) Cal ou cales son os motivos desta baixa execución orzamentaria no terceiro
trimestre do ano 2021 na partida 723A?
Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 23022

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 11/01/2022 11:07:13
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Julio Torrado Quintela na data 11/01/2022 11:07:25
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Castro García, Paulo
Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez, deputados e deputada do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, relativa á liña de ferrocarril Ferrol-Ribadeo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Desde a finalización do estado de alarma, Renfe decidiu reducir os servizos
do tren de cercanías Ferrol-Ortigueira e na liña Ferrol-Ribadeo-Ferrol nun 75% .
Ademais, a compañía non estabeleceu unha data de recuperación dos servizos
supeditando esta a un suposto aumento da demanda.
Co inicio do curso lectivo na Universidade, en secundaria e FP nos meses de
setembro e outubro faise imprescindíbel contar cos servizos de tren que existían antes
do estado de alarma, xa que tanto as actividades laborais como educativas precisan da
mobilidade diaria das persoas. A este respecto hai que ter en conta que ao longo do
percorrido desta liña de tren, concretamente entre Ortigueira e Ferrol, non existen
servizos de transporte público por estrada.
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2. A liña de Ancho Métrico Ferrol Ribadeo, antiga FEVE, vén sufrindo un
continuo deterioro da infraestrutura, no material rodante e nos servizos, un deterioro que
se manifestou ao longo da última década na supresión de frecuencias, na suspensión de
servizos por deficiencias do material rodante ou falta de persoal, e en frecuentes
accidentes que poñen de relevo o mal estado da liña. Para facer fronte a este deterioro e
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degradación do servizo, creouse a Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol
Ribadeo da que forman parte entidades sociais e concellos polos que pasa o trazado da
vía férrea.
Como resultado das demandas e dos estudos realizados pola plataforma, no ano
2019 puxéronse en marcha algunhas melloras nas frecuencias da liña, especialmente nas
cercanías Ferrol-Ortigueira. Unhas melloras que non só se viron eliminadas coa escusa
da pandemia, senón que se agravou a situación coa supresión da maior parte dos
servizos. Aínda que RENFE xustifica a eliminación pola baixada da demanda, a
realidade é que este descenso está provocado pola mala calidade do servizo e a redución
de frecuencias.
3. Os gobernos estatal e galego deben facer unha aposta decidida polo tren como
medio de mobilidade sustentábel do século XXI, un medio que debe ser seguro,
eficiente, cómodo e accesíbel, tanto para a mobilidade das persoas como para o
transporte de mercadorías. E unha das liñas que precisa desta aposta decidida e deste
compromiso é a que une Ferrol con Ribadeo, na que é necesario que tanto RENFE
como ADIF acometan obras de mellora das infraestruturas da liña, eliminando as zonas
de limitación temporais de velocidade, mantendo os puntos de cruce existente e
proxectando outros novos, mellorando os apeadeiros e creando outros novos en zonas
de interese turístico, e procedendo a limpar a vexetación do perímetro da vía.
Por outra parte, cómpre que se mellore o material rodante e que se dote con
CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
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novos vehículos para evitar cancelacións do servizo, e que se dote a liña do persoal
necesario, nas estacións e nos convois, para información, acceso, venda de billetes e
control das persoas usuarias do tren. Asemade, cómpre dotar de persoal de condución
suficiente, para evitar supresións do servizo por este motivo.
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Outro aspecto a ter en conta é a potenciación do transporte de mercadorías,
claramente infrautilizado polo desinterese de RENFE e que pode ser unha alternativa
sustentábel ao transporte por estrada. Neste ámbito cómpre ter en conta que esta liña
férrea conecta a maior parte dos portos do Cantábrico, e que sen un grande investimento
poderían construírse novas zonas de carga ao longo do percorrido, así como vías de
carga na confluencia da liña coa factoría de Alcoa.
Por último, para o BNG é imprescindíbel que o goberno galego demande a
transferencia a Galiza do tren convencional e dos servizos de cercanías e media
distancia, creando a tal efecto o Ente Ferroviario Galego ou GALTRÉN, como
organismo encargado da xestión dos citados servizos ferroviarios.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 2ª:
- Como valora a Xunta de Galiza a situación da liña ferroviaria de Ancho
Métrico Ferrol Ribadeo, en canto ao estado da infraestrutura, calidade do servizo e
dotación de medios humanos e materiais?
- Que xestións realizou a Xunta de Galiza diante do goberno do Estado, nos
últimos 8 anos, para demandar a mellora da citada liña e cales foron os resultados destas
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xestións?
- Que investimentos se produciron nestes anos como consecuencia das xestións
da Xunta de Galiza?
- Como valora a Xunta de Galiza a supresión de servizos de tren no noso país
coa escusa da pandemia?
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- Que xestións realizou a Xunta de Galiza diante do goberno do Estado para
demandar a reposición dos trens suprimidos?
- Defende o goberno galego a necesidade de transferencia a Galiza da xestión
dos trens de media distancia e de cercanías, así como a proposta de creación do Ente
Ferroviario Galego para levar a cabo a xestión deste servizo?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Castro García
Paulo Ríos Santomé
Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2022 11:20:29

Ramón Fernández Alfonzo na data 11/01/2022 11:20:33

Daniel Castro García na data 11/01/2022 11:20:42
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Paulo Ríos Santomé na data 11/01/2022 11:20:51
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Alexandra Fernández Gómez na data 11/01/2022 11:20:58
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, relativa ás verteduras nucleares na Foxa Atlántica e á
previsión da UE de verificación, no primeiro semestre de 2021, do seguimento da
radioactividade do medio mariño en augas galegas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Na Foxa Atlántica están depositadas 140.000 toneladas de residuos nucleares,
que foron depositados neste emprazamento entre 1949 e 1982 nun total 220.000 bidóns.
Pese a que segundo ten recoñecido a Comisión son os Estados Membros os
responsábeis de controlar a radioactividade das súas augas, o Estado español non ten
abordado especificamente ningún plan de control da radioactividade nesta zona
aducindo que eses depósitos están fóra das súas augas.
Neste ano 2020 cumpríronse 38 anos do fin das verteduras de refugallos de orixe
nuclear na chamada Foxa Atlántica, froito da mobilización social e que foron realizados
tamén preto do territorio galego por parte de países como Gran Bretaña, Francia,
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Bélxica e Holanda. Porén, a día de hoxe existen dúbidas entre os organismos europeos e
estatais sobre a quen corresponde a súa vixilancia. Desde o Bloque Nacionalista Galego
observamos este asunto con preocupación. Máis unha vez, a falta de vontade do Partido
Popular de exercer de goberno galego sumado á falta de soberanía para actuar sobre
cuestións de importancia transcendental para a saúde do noso medio e das nosas
persoas.
1
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2. No ano 2012 o Congreso rexeitou, cos votos do PP, unha petición do Bloque
Nacionalista Galego para demandar unha inspección dos residuos radioactivos así como
información á administración galega.
No ano 2018 o Organismo Internacional da Enerxía Atómica (OIEA)
confirmaba ao xornal dixital galego Praza Pública que non é competencia súa vixiar o
estado dos refugallos. Así mesmo a Organización Marítima Internacional tampouco
esclarece a cuestión. Na mesma liña. a OSPAR non esclarece información que poida
darnos tranquilidade sobre a vixilancia e estudo deste tipo de residuos. Unha situación a
todas luces grave e que debe preocupar ás administracións xa que, loxicamente, estes
refugallos seguen depositados no fondo mariño e polo tanto son un factor de risco.
En marzo de 2018 o Parlamento de Galiza aprobou por unanimidade unha
proposición non de lei na que se pedía que a Xunta se dirixise ao goberno de España
para que fixese as xestións pertinentes diante da UE e dos países responsábeis das
verteduras:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de
España para que faga as xestións pertinentes ante as institucións europeas e os países
responsables das verteduras, que permitan asegurar a vixilancia das verteduras
nucleares na Foxa Atlántica así como obter información que garanta que non están
tendo impacto no medio ambiente, e a realizar todas as xestións políticas ao seu
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alcance para acadar estes obxectivos”
3. Segundo explica a Comisión Europea en resposta a unha pregunta formulada
pola portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, a través da coalición Agora
Repúblicas, no primeiro semestre de 2021 a Comisión Europea desenvolverá a
verificación do seguimento da radioactividade do medio mariño en augas galegas.
Inicialmente, a misión de verificación estaba prevista para o 2020, mais a actual
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situación de pandemia provocou que a Comisión aprazase a verificación até o primeiro
semestre de 2021.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 2ª:
- Ten coñecemento oficial o goberno galego sobre a previsión da UE

de

desenvolver a verificación, no primeiro semestre de 2021, do seguimento da
radioactividade do medio mariño en augas galegas?
- Que xestións fixo o goberno galego a este respecto?
- Que xestións fixo a Xunta de Galiza para dar cumprimento ao acordo do
Parlamento de 2018 sobre a vixilancia das verteduras nucleares da Foxa Atlántica?
- Coñece o goberno galego cales son os estudos máis recentes sobre a situación
destas verteduras?
- Ten garantías a Xunta de Galiza de que non supoñen ningún tipo de risco ou
afectación para o medio mariño?
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Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santomé
Alexandra Fernández Gómez
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Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 11/01/2022 11:22:49

Paulo Ríos Santomé na data 11/01/2022 11:22:53
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Xosé Luis Bará Torres na data 11/01/2022 11:22:58
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Carmen Aira Díaz e Maria González Albert,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os fallos en telefonía fixa e móbil e nas conexións a internet en zonas do rural
galego son frecuentes e continuados nos últimos meses.
Pero o máis grave aínda é que as compañías que ofrecen estes servizos non se
poñen os medios adecuados para que esta desatención pase a ser anecdótica.
Aínda máis, cando un usuario afectado fai a reclamación correspondente a un
fallo no servizo que ten contratado respóndeselle con boas palabras pero a reposición do
servizo demórase días.
Estamos falando de servizos de comunicación que se volveron esenciais para a
vida decotío no rural. Mais se falamos de vida e actividade laboral, estas incidencias
convértense en impedimentos serios para o normal desenvolvemento da economía e da
CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
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actividade laboral de traballadores/as e empresas, que no rural tamén hai de momento.
Algunhas das empresas mandan subcontratas que concertan citas que logo van
adiando ata o desespero, ademais non sempre é sinxelo chamar a teléfonos de contacto
aos que rara vez contestan, e que cando o fan son constantes as evasivas e
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inconcrecións. E despois de todas as xestións e molestias xeradas as indemnizacións son
cativas, e o servizo segue con continuos fallos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
7ª:
--Sabe o goberno galego das avarías e fallos nas redes de telefonía e conexións a
internet en zonas do rural nestes últimos meses?
--Que medidas tomou o goberno galego para evita-la reiteración destas avarías?
--Cales foron as incidencias acaecidas nos últimos cinco meses, zonas e número
de persoas afectadas, demoras na subsanación e medidas adoptadas coas compañías
responsables?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Carmen Aira Díaz
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Maria González Albert
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 11:26:26

María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 11:26:35
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María González Albert na data 11/01/2022 11:26:48
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Mercedes Queixas Zas, Carmen Aira Díaz e Maria
González Albert, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) procede da
Granxa-Escola Experimental da Coruña, creada en 1888 e ten, por tanto unha linga
historia de máis de 130 anos. Superou dúas guerras mundiais e unha guerra civil até
chegar a hoxe.
Nos anos 70 do pasado século (1973-75) coa axuda dun préstamo do Banco
Mundial establécense en Mabegondo, contando cunha finca de 300 ha, edificios,
laboratorios e instalacións gandeiras. Está dentro do esquema do organismo autónomo
INIA (Instituto Nacional de Investigacións Agrarias), formando parte da rede de
CRIDAS (Centro Regionales de Investigación y Desarrollo Agrario), distribuídos polo
territorio español. O CRIDA 01 era o CIAM e o obxectivo fundamental asignado era a
investigación e desenvolvemento en sistemas de produción de carne e leite de vacún na
CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
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España húmida.
O estudo de sistemas de produción, desde un punto de vista aplicado, é
complexo, xa que integra disciplinas relacionadas co estudo dos solos, da fertilización,
das sementes, das técnicas de cultivo, mellora xenética, mecanización, ensilado, valor
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nutricional das forraxes, alimentación animal, calidade dos produtos animais, custos de
produción e economía das explotacións, etc.
A finalidade do CIAM estaba orientada á mellora das producións gandeiras
baseándose no aproveitamento dos forraxes propios da España húmida por medio dunha
investigación de alta calidade científica.
Para poder cumprir este obxectivo fíxose unha selección de mozos e mozas
titulados/as de grao superior e medio en áreas agrarias e enviáronse a prestixiosas
institucións estranxeiras onde se formaron nas diversas disciplinas e adquirindo os máis
deles, títulos de post-grao (PhD. ou doutoramento, Master of Science...) e constituíron
un conxunto de investigadores altamente especializados que regresaron a Galiza.
O seu traballo xunto co da Agencia de Desarrollo Ganadero e co Servizo de
Extensión Agraria foron os verdadeiros motores do desenvolvemento e especiallización
gandeira do rural galego de fins do século XX
O mantemento da investigación en sistemas de produción require contar con
persoal auxiliar de laboratorio e de campo, para atender á diversidade de tarefas
realizadas: o laboreo do terreo, fertilización, sementeira dos cultivos, colleita, ensilado,
manexo dos animais, muxido do leite, etc.
Por iso as instalacións do CIAM eran e son únicas no estado español para
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realizar traballos de investigación en produción de cultivos, conservación de forraxes,
alimentación de vacún e calidade dos produtos animais, desenvolvendo sistemas de
produción de baixo input externo, optimizando o uso de forraxes propias, reducindo
custo económico e minimizando o impacto ambiental e as emisións de gases de efecto
invernadoiro.
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O deseño do estado das autonomías e as transferencias de competencias á Xunta
de Galicia integran o CIAM coma unha unidade con categoría de servizo integrada na
Consellería de Medio Rural, o persoal investigador ten

a condición de funcionario

transferido á comunidade autónoma e por tanto forma parte do cadro de persoal
funcionario da Xunta.
A cortedade de miras e a escasa valoración de parte dos sucesivos gobernos,
(case monopolizados pola dereita), do papel decisivo que xoga a investigación pública ó
servizo dun sector, o agrogandeiro, en plena transformación, traen consigo unha escasa
incorporación de persoal investigador ó CIAM, producíndose por medio de
convocatorias xeralistas de corpos de funcionarios da Administración, que non sempre
foron exitosas, toda vez que o paso polo CIAM era unha forma de achegar-se á capital,
en determinados casos.
As escasas veces en que esta se producía, a cobertura de postos onde non había
especialistas implicaba unha formación autodidacta e pouco efectiva, toda vez que non
existía o recurso á formación especializada como na etapa preautonómica.
Transcorridos 35 anos da entrada en funcionamento do CRIDA-01, aquel persoal
investigador formado nos mellores centros do mundo acada a idade de xubilación cunha
frecuencia moi superior á rexistrada en calquera outro servizo, empezando a producir-se
unha marcada redución do cadro de persoal.
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Os recursos para investigación son cada vez máis difíciles de conseguir,
esixíndose unha maior especialización, competitividade e tamaño dos grupos nas
convocatorias públicas, incluídas as do INIA, abertas agora a universidades e CSIC. Os
fondos, ademais, son progresivamente redirixidos a empresas (moitas delas PEMES)
procurando unha maior participación e implicación do sector privado na I+D+i e
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asegurando unha maior taxa de transferencia das investigacións aos usuarios finais.
Ambas actividades requiren unha alta calidade científica nos grupos de investigación.
Durante o goberno bipartito, desde a consellaría do Medio Rural, dirixida polo
BNG toma-se a decisión de recuperar a capacidade investigadora dos centros e
posicionar definitivamente ao CIAM como centro de referencia en investigación en
materia de produción animal baseado en pastos e forraxes.
Realízase un proceso de selección de persoal investigador en determinadas áreas,
gran parte do cal estaba formado nos centros (doutores e doutoras dos programas INIA).
Ao CIAM se incorporan 4 doutores/as e 2 tecnólogos como persoal laboral do
INGACAL, en base ao orzamento de postos vacantes de persoal funcionario. Neses
momentos o cadro de persoal investigador fixo do CIAM (entre persoal funcionario e
laboral) é dunhas 30 persoas.
Este proceso de rexuvenecemento,

recuperación e modernización vese

interrompido pola entrada do PP no goberno tras as eleccións de 2009 comezando de
novo esa lenta agonía e deterioro no que se encontra dez anos despois.
O goteo de xubilacións continúa e a pesar das incorporacións producidas en
2009, empezan a quedar desertas áreas chave de investigación, como a mellora xenética
de millo, pasando o CIAM de ter un alto prestixio en Europa ao peche de facto desta

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-vaxdHMMuF-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

área.
O persoal doutor, especialistas formados polos investigadores que se xubilaron
no CIAM, non ten forma de continuar no centro, tendo que marchar do mesmo.
O INIA perde gran parte da súa capacidade de xestión ao saír da esfera do
ministerio de Agricultura e pasar ao ministerio competente en ciencia e innovación, co
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cal a competencia polos fondos estatais é cada vez máis acentuada e a capacidade do
CIAM de obter recursos por esta vía, cada vez máis limitada.
Non se ten acceso ós fondos manexados polo GAIN, rompendo o compromiso
adquirido coa creación da Secretaría xeral de I+D producíndose unha redución na
dotación de fondos propios libres para gasto corrente. Baixo a dependencia do CIAM do
estamento forestal por primeira vez na súa historia, os fondos baixan de
aproximadamente 450 mil euros a 150 mil, insuficientes para pagar a electricidade e os
combustíbeis de calefacción, maquinaria e transporte.
A actividade nos centros íase mantendo, mercede ó esforzo do persoal
investigador, que se implica en numerosos proxectos os cales son cada vez máis
difíciles de xestionar. Por unha banda, unha importante parte do esforzo diríxese á
execución dos proxectos FEADER impulsados por empresas do sector que seguen
confiando na capacidade tecnolóxica do CIAM. Por outra, na execución de contados
proxectos que se poden aínda conseguir nas convocatorias públicas do ministerio de
Ciencia e Tecnoloxía. Sen embargo, a perda progresiva de músculo investigador no
CIAM indica que esta situación está baixo ameaza, e non se pode manter por moito
tempo.
Tras a creación da AGACAL a mediados de 2018, que integra ademais de toda a
estrutura de investigación do CIAM (4 estacións experimentais) e da EVEG (2 estación
experimentais) as 6 escolas de formación da consellaría, o CIFOR de Lourizán e grande
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parte da Subdirección Xeneral de Industrias e Calidade Agroalimentaria, vendo a
disposición do seu director xeral e que o deterioro non ten a onde ir a máis, parece
renacer un xeito de esperanza na revitalización da investigación pública ó servizo do
medio rural.
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Desde a creación da Axencia ata hai poucos meses sucédense promesas de
mellora e de dar solución á lamentable situación do CIAM e da investigación pública.
Reunións de traballo co Conselleiro, coa Dirección Xeral... pero nos orzamentos
aprobados para 2020 non figura ningunha partida para as melloras básicas prometidas.
De non haber un contundente plan de recuperación de medios humanos (en
primeiro lugar) e de medios materiais (en segundo lugar) o CIAM (e por extensión o
conxunto de centros públicos de investigación agraria da Xunta, xa que a problemática é
común) encamiñase á irrelevancia como instrumento de xeración de coñecemento útil
para o medio rural galego.
Coñecemento que hoxe é máis importante ca nunca, se cabe, para que o sector
agrogandeiro galego poida enfrontar os retos presentes e futuros que configuran, por un
lado o proceso de cambio climático e a competencia de mercados cada vez máis abertos
e globais.
A investigación que se realiza no CIAM non é cuberta polo sector privado, de
forma que a desaparición da capacidade operativa deste centro será substituída por nada.
Quen se encarga de estudas, por exemplo, as características diferenciais das
nosas producións (carne,

leite e outras)?; Quen da calidade ambiental dos nosos

sistemas produtivos; Quen das emisións de CO2 das explotacións gandeiras galegas e a
potencial avantaxe competitiva fronte outras zonas produtivas? Quen da mellora da
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calidade das forraxes? Quen da utilidade da riqueza xenética gardada nos bancos de
sementes para enfrontar os retos ambientais do cambio climático ou a aparición de
novas pragas e enfermidades? Quen...?

6

99733

OFICINA PARLAMENTAR

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
7ª:
•Cree o Goberno galego que a investigación aplicada realizada no CIAM (e por
extensión os restantes centros de investigación da consellaría do Medio Rural) é
necesaria para a competitividade e sustentabilidade do sector agro-gandeiro galego?
•A AGACAL viu a luz oito anos despois do prazo indicado pola Lei 16/2010, do
17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral da
Comunidade Autónoma (LOFAXGA). Na disposición adicional sétima do seu decreto
de creación indica-se que o Consello Reitor da Axencia, no prazo de tres meses
seguintes á súa constitución, aprobará a proposta do primeiro contrato plurianual de
xestión da Axencia. Suponse que este contrato debe conter unha serie de medidas de
xestión así como previsións de futuro en materia de funcionamento da Axencia que
anticipe a senda estratéxica a percorrer durante un determinado espazo temporal.
•A este respecto:
Foi redactado dito plan?
Cal é o seu contido a respecto das liñas estratéxicas de investigación
encomendadas ó CIAM, e por extensión ós restantes centros de investigación da
consellaría do Medio Rural?
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Cales son as previsións contidas no plan a respecto do cadro de persoal
investigador (número de postos e forma de provisión)?
Cales son as previsións contidas no plan a respecto dos investimentos
materiais nos edificios, laboratorios, instalacións agrogandeiras, equipamento e
maquinaria dos centros e fincas experimentais anexas?
7
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•No caso de que exista dita planificación, porqué non está reflectida
orzamentariamente ningunha medida para 2020?
•No caso de que non exista, porqué non se cumpriu o mandato legal?
•Por que a única referencia coñecida a investimentos previstos en materia de
investigación (programa 561A) se refire ó concurso de ideas para executar
investimentos por valor de 10 M€ nun "espazo modelo" en Sergude?
•Cre o goberno que é unha práctica de boa gobernanza orzamentaria reproducir o
Banco de Xermoplasma do CIAM fóra do centro de investigación que ten encomendada
a súa custodia sen atender primeiro as necesidades en medios humanos e materiais
necesarios para que esta sexa efectiva?
•Cales son as previsións relativas ó proceso de funcionarización do persoal
investigador laboral fixo do AGACAL e do persoal laboral da Xunta que prestan
servizo actualmente na Axencia?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
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Mercedes Queixas Zas
Carmen Aira Díaz
Maria González Albert
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María González Albert na data 11/01/2022 11:30:47

María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 11:30:50

Mercedes Queixas Zas na data 11/01/2022 11:30:59
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 11:31:08
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Carmen Aira Díaz e Maria González Albert,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª, relativa ao sector da gandaría de carne en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A nosa gandaría agoniza na Galiza no marco dunha encrucillada sen precedentes
polo desleixo dunha Consellería máis preocupada en escaparates do rural, aldeas
modelo e fundacións que perpetúan os “chiringuitos” herdados de corruptelas pasadas,
ca en afronta-las necesidades urxentes dun sector que continúa a afogar lentamente cara
a súa defunción.
Temos que ser capaces de reverte-las condicións da ameaza da actual pandemia
da Covid-19 e a transición cara o novo programa de desenvolvemento rural 2021-2027
para transformala nunha oportunidade de remuda e posicionamento fronte ós enormes
retos que nos depara o futuro próximo.
O sector gandeiro galego supón un 54% da produción final agraria (PFA) fronte
ao 17,5% da media no estado español, segundo o anuario da agricultura familiar en
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España no 2020, o que nos dá unha idea da importancia do sector primario na nosa
economía. Os cinco subsectores gandeiros máis importantes despois do lácteo son: o
bovino de carne, o avícola, o porcino, o cunícola e o ovino e cabrún.

1

99737

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Galicia aportou en 2.018 un 11% da produción de carne de vacún dentro do
estado español, un 12% do total da produción avícola, un 4% da produción porcina, un
22% da produción cunícula, un 1,3% da produción ovina e o 1,8% da produción de
gando cabrún de todo o estado español.
Pero no mes de marzo deste 2020, o estado de alarma veu trastorna-la vida e as
condicións sanitarias, económicas e sociais dos galegos e galegas e diriamos máis, de
toda a cidadanía do mundo. E así en Galicia, co parón do turismo e de toda actividade
hostaleira, freouse tamén o consumo de carne fundamentalmente no mercado da
hostalaría e restauración e provocou unha forte baixada dos prezos pagados ós
produtores/as que contrasta co incremento significativo no prezo medio da cesta da
compra.
Os sectores da carne, curiosamente os diferenciados por un manexo extensivo
do gando, tanto de vacún coma de ovino e cabrún están a padecer especialmente os
efectos desta pandemia dun xeito alarmante, e reclaman medidas paliativas urxentes por
parte da administración pública.
A caída nas vendas fai que becerros, años e cabritos en idade óptima de
consumo continúen nas explotacións máis tempo do normal, ocasionando gastos
extraordinarios non previstos na propia manutención e manexo, sen que estes gastos se
vexan compensados co seu crecemento, sendo a incerteza no mercado unha arma para a
especulación cos prezos en orixe por parte da distribución na marco da cadea
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agroalimentaria.
O sector produtor de carne de vacún no noso país conta con arredor de 20.000
granxas, tendo moi importante presenza en zonas desfavorecidas e de montaña coma
actividade económica case única e elemento esencial para a vertebración, xestión e
ordenación do territorio.
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Botemos unha ollada ós lumes que ano tras ano asolan sistematicamente
comarcas abandonadas de Ourense e razoemos sobre este feito e o despoboamento e
valoremos na súa xusta medida a permanencia e o incremento desta actividade nas
citadas zonas desfavorecidas e de montaña.
Unha boa parte desta carne de vacún, cunha calidade consolidada,
comercialízase baixo o selo da IXP “Ternera Gallega” que conta con case 8.000
explotacións. Trátase dunha produción sustentable de recoñecida calidade nos mercados
galegos (50% do mercado), nacionais (45% do mercado) e internacionais (5% do
mercado).
O prezo medio das liquidacións entre abril e xuño de 2020 foi de 4’17 euros por
quilo/canal en tenreira de calidade Suprema e de 3’5 euros quilo/canal en tenreira
galega normal. Se ben os datos do mes de marzo non amosan unha baixada moi forte
respecto a marzo de 2019, en abril, maio e xuño de 2020 apréciase un descenso moi
acusado, arredor dos 0,50 €/Kg. tanto en Tenreira Galega Suprema coma en Tenreira
Galega normal.
Se os matadoiros non sacrifican os xatos de cebo, as gandeiras e gandeiros non
perciben os ingresos correspondentes, o que provoca unha acumulación de animais nas
granxas, non podendo ser vendidos no tempo correspondente. Esta situación afecta tanto
ás explotacións cárnicas como lácteas, pola baixada de prezos das vacas de desvelle, dos
xatos de recría como de consumo, o que está a provocar unhas perdas considerables, que
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acrecentan as dificultades de moitas ganderías galegas. No caso das vacas de desvelle a
caída rolda o 50%.
Esta produción cárnica é a principal actividade económica de moitas comarcas
do país como como as zonas dos Ancares, Fonsagrada, Comarca de Sarria, a Terra Chá,
o Courel ou Macizo Central de Ourense. Dalgunhas case que podemos dicir que é a
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única, e no caso de desaparecer, viría acrecenta-lo problema de abandono e
despoboamento do noso rural, nun momento tan crítico coma o que estamos
atravesando, onde se está a pór de manifesto a importancia da produción e fornecemento
de alimentos para a sociedade e da recuperación da nosa soberanía alimentaria tanto no
ámbito da produción como na do consumo.
Por outro lado se ben é certo que foi o peche e as actuais restricións na “horeca”
quen reduciu a demanda, certo é tamén que o consumo de carne nos fogares aumentou
nun 33% e aquí as contas non dan.
É de supoñer que industria e distribución, unha vez máis, aproveitaron as
circunstancias en beneficio propio. Vai sendo hora que a Administración revise á alza os
prezos e asuma o labor de valorar obxectivamente os custes de produción establecendo
os prezos mínimos e garantindo así o cumprimento da lei.
O coronavirus está a ser utilizado polas industrias e a distribución para impoñer
unha baixada xeralizada dos prezos e convertendo en crónica esta caída provocada pola
Covid-19.
A campaña electoral deu para todo e así o Sr. Feijóo anunciou, en plena paixón
de anuncios e propaganda, que achegaría unha liña de axudas en breve prazo para
alivia-lo sector mancado profundamente pola crise da Covid-19.

O sector está

agardando e o tempo pasa. E nada solucionan as declaracións de intencións nin as
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louvanzas:
“E seguiremos traballando xuntos, porque estamos a falar dun sector tractor, dun
sector económico que xera emprego e riqueza, que posibilita que siga existindo o rural e
que conta cunha enorme capacidade”.

4

99740

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

¿Que foi do anuncio a bombo e prato de finais do mes de xuño, no que o
conselleiro de Medio Rural debullou o plan de reactivación e dinamización do medio
rural galego e no que a medida urxente estrela era unha partida de 24 millóns de euros
para axudas directas destinadas a aqueles produtores/as ou pymes ás que o asfixiante
contexto económico dos últimos meses os deixara sen liquidez, poñendo en grave risco
a continuidade da actividade económica?
Son vitais as axudas inmediatas ao sector da carne para manter operativas estas
explotacións mentres non mellora a situación sanitaria e se normaliza o mercado. Pero
axudas que realmente sexan reais e efectivas e non a parodia representada coas axudas
excepcionais convocadas para compensar as perdas provocadas polo confinamento da
Covid-19 nos sectores de ovino e cabrún.
Unhas axudas que tiveron un exiguo prazo administrativo de 10 días para poder
iniciar a súa solicitude e cuns requisitos máis pensados para outras comunidades
autónomas ca para Galicia.
Tres eran eses requisitos. O primeiro: que a granxa de ovino ou cabrún tivese
como mínimo dez reprodutoras. Aí entraban case 4.000 explotacións galegas. O
segundo: que fosen solicitantes das axudas da PAC para o sector, co cal as posibles
beneficiadas reducíronse a unhas 200. E terceiro e totalmente paradoxal e contraditorio:
xustificar movementos de saída de cordeiros ou cabritos da granxa cara matadoiro de
alomenos un número igual ou superior ao 60% do total de reprodutoras de máis de 12
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meses existentes na granxa.
En que cabeza cabe que nunha situación excepcional de caída das vendas e na
que se pretende indemnizar a un sector pola imposibilidade de darlle saída ós animais,
se estableza como criterio principal excluínte para o cobro da axuda, manter unha
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porcentaxe tan elevada na venta de años e cabritos. Esta situación provocou que o 95%
das granxas que podían optar á axuda quedasen fóra.
No caso do sector ovino e cabrún a situación é máis dramática, xa que ó
agravante de poñer en marcha unha axuda específica para compensa-las perdas nos
gandeiros/as que non tivo ningún efecto, hai que engadir a gran estacionalidade das
producións (Semana Santa, Verán e Nadal), a tremenda dependencia do sector da
restauración e hostalaría e os intentos falidos por buscar unha vía de comercialización
para a produción das ganderías de ovino e caprino galegas, que están a ser insuficientes
para dar saída ós animais.
Coa hostalería paralizada e a baixada da demanda nas carnicerías, as vendas
están sendo escasas e as iniciativas como “Mercaproximidade” e “Vou de Superfeirón”,
a canle alternativa activada pola Consellería de Medio Rural, tampouco serviron para
abrir unha vía activa de comercialización rendible para esta carne de excelente calidade,
xa que serviu en bandexa de prata a cabeza do sector nas mans de cadeas depredadoras,
como Vegalsa-Eroski que aproveitou a situación para impoñer uns prezos entre un 20%
e 25% máis baixos que no mesmo período do ano anterior.
Vegalsa-Eroski estima adquirir este ano arredor de 3.000 años galegos, cifras
semellantes ás do 2019, polo que o negocio sae redondo en canto ó incremento de
ganancias nun 11% da distribuidora con respecto ó primeiro semestre do ano pasado,
fundamentada na compra de produtos de proximidade, de excelente calidade e case a
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prezo de custe.
Os años e os cabritos son carnes que unha vez se pasa o seu tempo óptimo para a
venda comeza a caer o prezo ou non atopas comprador. Vegalsa-Eroski converteuse nun
tratante máis grazas ó modelo de negocio amparado pola Consellería de Medio Rural. É
un modelo a costa do produtor/a, que ten que regalar os seus años ou cabritos ou ben
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deixalos na granxa e empregalos como machos reprodutores na recría ó non poder
darlles saída, co sobrecuste tan elevado nunha orientación produtiva na que as marxes
comerciais en orixe son máis reducidas se cabe.
É preciso que a Consellería de Medio Rural se apoie nas armas lexislativas
existentes ou en tramitación, como a Lei pola que se modifica a Lei 12/2013, de 2 de
agosto, de medidas para mellora-lo funcionamento da cadea alimentaria, para fortalecela posición negociadora de agricultores e gandeiros e deixar de manter unha postura
negacionista e pouco aberta a realizar propostas construtivas de mellora, tal e como leva
declarando o Conselleiro durante toda a fase de anteproxecto.
Esta nova norma incorporará ó dereito, a Directiva sobre prácticas comerciais
desleais no sector agroalimentario para reequilibra-la cadea e promove-la transparencia
na formación de prezos e prohibirá a venda por debaixo do custe de produción e a
destrución do valor dos produtos ó longo da cadea.
Necesitamos unha Consellería de Medio Rural que participe activamente na súa
elaboración, transposición e cumprimento para que sexa o máis efectiva posible e
permita reforza-la posición negociadora de tódolos chanzos da cadea, de xeito que se
asegure a efectiva competencia de todos eles e se dote de ferramentas eficaces para que
se poida negociar en igualdade de condicións.
Débese conforma-la cadea de valor agroalimentaria de abaixo cara arriba, evitar
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prácticas desleais na contratación agroalimentaria, aumenta-los supostos nos que é
obrigatorio consignar por escrito as relacións contractuais do sector para gañar
seguridade xurídica e amplia-lo catálogo de prácticas desleais a evitar na contratación
agroalimentaria.
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A Consellería de Medio Rural debe comprometerse como órgano e
administración competente que vele polo cumprimento da obrigatoriedade do prezo
pactado entre produtores e o primeiro comprador, que como mínimo ten que cubri-los
custes de produción, para os que se debería constituír unha comisión técnica de
avaliación, a fin de actualizar estes valores para cada orientación produtiva no ámbito
galego.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
7ª:
--É consciente o actual goberno galego, máis aló da propaganda electoral
pasada, da grave situación pola que atravesa o sector da carne de Galicia?
--Pensa o goberno galego sacar algún tipo de axudas directas dirixidas a este
sector para palia-las perdas producidas pola pandemia da Covid-19?
--De ser así, como pensa facer para asegurar que as citadas axudas van parar
directamente ós produtores e produtoras?
--¿É consciente o goberno galego que ten pendente a ordenación da cadea
alimentaria para evita-los abusos da industria e que están intactos os 4´5 millóns de
euros que contempla o Plan de Desenvolvemento Rural 2014-2020 para esta finalidade?
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--Ten pensado manter indefinidamente a Consellería de Medio Rural a
modificación temporal do prego de condicións de Ternera Gallega que permite os
procedementos de conxelación na carne certificada baixo a IXP?
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--Ten pensado a Consellería de Medio Rural barallar algunha acción de
innovación no sector cárnico galego a parte de permitir a conxelación da carne de
“Ternera Gallega”, ou unha aposta cara a busca de novos mercados dentro do ámbito da
internacionalización?
--Ten pensado a Consellería de Medio Rural realizar unha campaña de
promoción e concienciación sobre a importancia da soberanía alimentaria, e especial no
sector da carne, onde as nosas gandeiras e gandeiros mantiveron o subministro de
materias primas e evitaron o desabastecemento de certos produtos esenciais na
alimentación humana? Unha campaña onde se resalten as cualidades dos produtos
frescos, sans, nutritivos, equilibrados e certificados, producidos por gandeiras e
gandeiros galegos en base a sistemas extensivos sostibles económica, social e
ambientalmente?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Carmen Aira Díaz
Maria González Albert
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Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 11:33:29

María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 11:33:32
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Carmen Aira Díaz e Maria González Albert,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª, relativa á coexistencia do gando cabalar e o lobo en
Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As greas de cabalos en semiliberdade no monte galego foron usos habituais
desde a noite dos tempos. Desde o garrano puro ata o pura raza galega e as mesturas e
cruces hai onde escoller para este antigo e agora novo aproveitamento silvopastoril.
A riqueza dun país non se mide só en cifras de macroeconomía e a xeración de
valores materiais. Tamén se manifesta na sensibilidade para facer rendibles e sostibles
sistemas ancestrais que sobreviviron ó paso do tempo conservando superficies, fauna e
actividades que se caracterizan polo seu alto valor cultural, ecolóxico e identitario. Nos
anos 70, os datos oficiais apuntaba a que Galiza contaba con 22.000 cabalos bravos nos
montes. Hoxe, segundo indican os expertos, este número reduciuse practicamente na
metade.
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A presenza de bestas no monte leva décadas en retroceso en Galiza, un proceso
que se acentuou nos últimos anos a raíz da obriga de marcar con microchip tódolos
cabalos. As responsabilidades que recaen sobre os propietarios por posibles accidentes
de tráfico, unidas a outras trabas, están a facer que os propietarios particulares e
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comunidades de montes se desfagan das súas greas. Unha das consecuencias da
redución de cabalos é que as mandas que quedan, sofren unha maior presión dos lobos.
Na actualidade, a presenza das bestas en montes comunais, xeralmente
perimetrados, coma biodixestores de biomasa e activos axentes preventivos dos lumes
conta cun inimigo principal que non é o lobo, senón a deficiente xestión do asunto pola
administración galega. Os cabalos galegos son grandes consumidores de toxo, tanto dos
brotes como da propia madeira, equilibrando a súa alimentación con diversas especies
herbáceas espontáneas, como as carqueixas, as queiroas e todo xeito de arbustos,
diminuíndo o risco de incendios e favorecendo a fertilidade do solo e a limpeza e roza
naquelas zonas nas que se alimenta.
As greas non se renovan porque os poldros non superan o inverno debido ós
ataques do lobo. As bestas e cabalos constitúen en boa parte de Galiza entre o 50 e o
90% da dieta do lobo. A continuada baixada da poboación de equinos preocupa a
gandeiros e investigadores, pois está constatada a súa eficacia como vía indirecta de
prevención de ataques ó gando nas granxas.
O mantemento das bestas e dos cabalos nos montes galegos é un método
indirecto de prevención fronte ao ataque do lobo. A cuestión é que os/as propietarios/as
dos cabalos carecen practicamente de indemnizacións polos ataques de lobo. Así en
zonas como o MVMC de Carballo Vivo en Friol, que mantén unha grea de 25 animais,
ven salvando unha media de 2 poldros ó ano. Así na última década, porén acumular
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mortes de 100 poldros, unicamente percibiron indemnizacións por dous animais.
Outro tanto acontece co gando vacún en extensivo e en semiliberdade, que coma
no caso do cabalo contribúe tamén no control de biomasa e proporciona ingresos ás
xentes que viven da gandaría, ademais de sacar adiante un produto alimenticio de
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primeira calidade e contribuír á xestión do territorio que ten no abandono poboacional e
na ausencia de xestión o seu máis principal problema.
A presenza do lobo nas serras e montes galegos é necesaria coma dereito propio
de especie e controlador de especies e doenzas na fauna da que depende.
Pero a existencia do cabalo e deste gando en extensivo está ameazada de morte
por contar, o primeiro, con greas deficientemente constituídas e ser así presa fácil, e por
ser tan difícil, moitas veces, atopar os restos dos animais mortos tras o ataque.
As perdas non resarcidas de poldros no monte provocan o desánimo dos
gandeiros. Cada ano unha proporción moi elevada dos poldros nacidos son depredados
polos lobos, e os besteiros nin sequera poden denunciar os danos, xa que as axudas van
asociadas á localización do cadáver, moi difícil en animais que viven ceibos no monte.
Outro tanto acontece co vacún en semiliberdade.
Certamente non se pode nun monte de 400 ou 500 ha. facer un percorrido
minucioso cada 48 horas buscando os despoxos dun ataque recente para poder dar aviso
e cumprir coa norma para cobrar unha axuda de danos.
O desánimo, o abandono e a incomprensión de parte da administración provoca
a diminución deste gando no monte coma actividade rendible para os comuneiros e para
a sociedade desde os puntos de vista tanto económico coma ambiental.
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Así, desanimados e deixados á súa sorte pola administración, besteiros e
gandeiros van abandonando esta actividade mentres aumenta a rabia e culpabilidade
cara ó lobo coma catarse e foco de tódalas iras.
Se queremos dar solución a este problema e aumenta-lo uso deste sistema
agroforestal debemos buscar solucións que se axeiten á realidade.
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Unha delas pode ser facer un reconto por greas, ou por propietario, ou por monte
cercado, das femias en idade fértil, porcentualizar un promedio de preñeces e partos
fallidos, botar contas e no verán, nos recontos e curros facer unha resta e resarci-las
perdas ocasionadas polos ataques da fauna salvaxe.
Se a ameaza da posible picaresca pon medo con esta medida, poderiamos buscala solución nunha axuda positiva por besta ou vaca nodriza no monte. Estima-lo
promedio de poldros ou cuxos que son depredados ó ano por zonas en Galicia, ou en
xeral, e partir da base de que o promedio é que por cada 10 nais no monte. Que o pago
sexa por bestas no monte, para compensa-las perdas que se espera que poida haber.
Isto permitiría vence-lo desánimo, poder constituír greas máis resilentes ós
ataques e que o lobo desprazase a súa atención a outras especies coma o xabaril. E
consegui-lo fin último que se pretende que non é máis que lograr a coexistencia de besta
e lobo no mesmo hábitat en harmonía co home en beneficio da sociedade en xeral.

Por todo isto, formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
7ª:
-É coñecedor o goberno galego da situación de deterioro dos ecosistemas onde
vive o garrano e das dificultades que atravesan a coexistencia das greas e rabaños de
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gando cabalar e vacún en liberdade ou semiliberdade por mor do lobo?
-Sabe o goberno galego da importancia destes ecosistemas?
-Ten pensada algunha medida que remedie esta situación de retraemento e
deterioro progresivo destes ecosistemas?
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-Ten previsto adecua-las ordes de axudas por danos e prevención a estas
realidades descritas no argumentario desta iniciativa?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Maria González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María González Albert na data 11/01/2022 11:35:12

María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 11:35:15
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Carmen Aira Díaz e Maria González Albert,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Unha vez máis o goberno do estado español, non importa a súa color, volve á
carga cun decreto que pretende regula-la aplicación de xurros e estercos en aras dunha
pretendida contaminación do aire por amoníaco.
Este proxecto de decreto non atende a un desenvolvemento de directrices da UE,
nace no ministerio que unha vez máis, en Madrid, sexa cal sexa a color do goberno non
se atreven a levarlle a contraria ós lobbies do porcino e dos abonos de síntese e tentan
que pague o desaguisado das emisións de amoníaco o sector gandeiro de vacún, tanto de
leite coma de carne, de Galicia e da Cornixa Cantábrica
O Proxecto de Real Decreto polo que se establecen normas para a nutrición
sostible dos solos agrarios está en período de alegacións que comezou o 29 de setembro
pasado e rematará o 19 deste mes de outubro. A normativa que se pretende implantar
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novamente, prohibiría a aplicación de xurros mediante o sistema de prato, abanico ou
canón, cando o contido en humidade dos estercos sexa igual ou superior ó 65%.
De entrar en vigor sen unha revisión substancial da norma sería un golpe mortal
para a gandaría de leite e carne de Galicia. Unha vez máis a ignorancia temeraria, ou a
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defensa de intereses alleos ó sector por parte do estado, para coas características
edafolóxicas, climáticas, orográficas e de reparto da propiedade do país das galegas e
dos galegos pon en perigo os sectores de carne e leite de vacún, que en maior medida
manteñen vivas, economicamente activas e fixa poboación en amplas zonas do rural de
Galicia, moi especialmente a gandaría extensiva de montaña.
O citado decreto obrigaría a implantar nestas explotacións gandeiras toda unha
serie de requisitos para, teoricamente, controlar e racionaliza-lo uso de fertilizantes e
xurros.
Cal se de explotacións contrarias ó equilibrio ambiental ou coma se de
actividades perigosas para co medio ambiente se tratase, estas explotacións de vacún
deberían incorporar a toda a burocracia, papeleo e complexa normativa que as asedia
actualmente, unha serie de novas esixencias:
--Un plan de abonado para os cultivos forraxeiros e viñedo con máis de 10 has. e
na horta profesional con calquera superficie. Este plan terá que adaptarse nas
aportacións de nutrientes, sen excederse en máis dun 10%, ás necesidades do cultivo,
para o que terán que efectuarse analíticas varias en cada temporada e para cada cultivo.
--Un rexistro de aplicacións de fertilizantes como apartado no Caderno da
Explotación.
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--Un técnico autorizado que asesore en materia de fertilizantes.
--Inspeccións rigorosas da maquinaria de aplicación que garanta a súa eficiencia.
--Analíticas dos estercos e puríns ou lodos de depuración usados.
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Pero o prato forte do decreto en cuestión está na difícil adaptación ou no cambio
de toda a maquinaria de aplicación, cisternas e tractores, e máis no volume e peso desta
maquinaria que impediría o seu uso na maior parte dos terreos agrícolas galegos.
Seguindo o excelente informe-alegación do investigador da AGACAL--CIAM
Juan Castro Insua, as repercusións económicas deste decreto serían inasumibles para
unha alta porcentaxe de explotacións tanto de leite coma de carne de Galicia. Estas
novas esixencias da condicionalidade ó cobro da PAC das explotacións gandeiras con
terra deixaríaas en franca desvantaxe fronte á maioría do resto de Europa.
O máis preocupante do Borrador é que amosa unha "baixa calidade da
información sobre os sistemas de manexo do gando vacún" di Juan Castro, e isto si que
é imperdoable. O citado Borrador ..."parte de datos incorrectos para facer os cálculos de
emisións do sector de vacún de leite xa que non aparece información sobre o tempo que
pasan as vacas e a recría de leite en pastoreo"... isto para tódalas vacas de leite e recría
tanto de Galicia coma da Cornixa Cantábrica.
No artigo publicado na revista Campo Galego deste 12 de outubro pasado Juan
Castro alude ós datos reais de pastoreo publicados polo CIAM, derivados dun proxecto
financiado polo INIA no que participaron centros de investigación de toda a Cornixa
Cantábrica, e Navarra.
http://ciam.gal/pdf/informeinia.pdf
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Neste proxecto conclúese que:
1) O 61,2% das explotacións declararon realizar pastoreo con algún ou tódolos
grupos do rabaño leiteiro (vacas en lactación, vacas secas e novelas).
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2) Horas diarias de pastoreo das vacas en produción: max. 5,9 h no verán e
mínimo 2,9 h no inverno, sendo significativamente menores as horas de pastoreo nas
explotacións de maior tamaño
3) A superficie media pastada por explotación polo rabaño de vacas lactantes foi
de 4,9 ha, representando o 30,0% da SAU e que ascendería a un total de 80,8 mil ha
para o conxunto da zona Norte.
Tendo en conta os datos “reais “de pastoreo publicados neste informe, estímase
que se reducirían as emisións aproximadamente nun 30% sobre as publicadas para o
vacún de leite, o que equivalería, xa neste momento, a unhas reducións de emisións
similares a que en toda España xa se estivera aplicando o sistema de baixas emisións de
“mangueiras arrastradas” por tódolos gandeiros.
Por outro lado para o cálculo das emisións, os "expertos" do Ministerio nin teñen
en conta as características climáticas de Galicia, no referente a temperaturas, nin as
características dos nosos solos e a súa alta capacidade de intercambio catónico que os
fai menos propensos ás emisións de amoníaco. Claro que cando se fala de abonos
químicos si se ten en conta esta diferenciación climática.
O Borrador ignora as boas prácticas agrícolas

como efecto redutor destas

emisións e que sería altamente saudable o seu fomento e xeralización ademais do seu
mínimo custo económico. Entre elas estarían a promoción do pastoreo e a
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extensificación que tería outros beneficios, ademais da redución de emisións, como a
menor dcependencia de insumos exóxenos aumentando a produción de pasto e o
benestar animal.
O dimensionamento adecuado das fosas e a súa cubrición permitiríano-lo
abonado cando o precisan os cultivos, no momento óptimo e non cando a fosa está chea,
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podendo así axusta-lo balance de nutrientes. Claro que isto reduciría o consumo de
abonos de síntese e aí asoma o lobo as orellas...
O enterrado do xurro inmediatamente logo da súa aplicación, a formación de
costra nas fosas... Son outras das prácticas agrícolas a fomentar antes de punir e obrigar
a facer inversións millonarias e reformas drásticas que levarían ó endebedamento
insostible dunha alta porcentaxe das explotacións de vacún galegas.
Se na elaboración do borrador houbo contactos coas CCAA desde este grupo
parlamentario temos curiosidade polos informes presentados pola representación galega
e as puntualizacións feitas diante o descoñecemento da realidade da gandaría galega
amosada polo equipo socialista do goberno do estado que repite o mesmo
descoñecemento amosado pola anterior ministra, esa vez do PP, sra. Tejerina.
Cremos que debemos asumir dunha vez o liderazgo dos sectores do leite e da
carne de vacún (55% do estado) e actuar en consecuencia desde as nosas institucións.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
7ª:
-- Que alegacións, se é que as houbo, presentou o goberno galego ó Proxecto de
Real Decreto polo que se establecen normas para a nutrición sostible dos solos agrarios,
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e de non habelas que negociacións houbo entre o Ministerio e a Consellería de M. Rural
ó respecto deste proxecto nas que se fixesen vale-las necesidades dos sectores afectados
e os prexuízos que lles podería causar?
--Que datos se utilizaron, e de que procedencia na defensa dos intereses do
sector gandeiro de Galicia ?
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--Foron contestadas as alegacións presentadas pola Xunta ó MITECO no ano
2019, ó borrador do Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica
(PNCCA) onde se obrigaba ó sector de vacún de leite a reducir as emisións nun 45%, e
no seu caso, por que non foron tidas en conta?
--Como afectará este decreto na condicionalidade para o cobro da PAC e a que
tipo de penalizacións se enfrontarán os gandeirxs galegxs por esparexe-lo xurro co
plato?
--Cantas explotacións galegas contan neste momento cos

apeiros de baixa

emisión de amoníaco, cantas non o teñen e cal é o desembolso económico que terán
que facer os gandeiros galegos para cumprir este decreto?
--Ten pensadas o goberno galego algunha estratexia de defensa dos sectores de
leite e carne de vacún fronte a agresión que supón o futuro Real Decreto polo que se
establecen normas para a nutrición sostible dos solos agrarios tal e como se formula no
seu borrador?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
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Maria González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 11:46:27

María González Albert na data 11/01/2022 11:46:31
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María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 11:46:41
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Carmen Aira Díaz e María González Albert,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª, sobre os continuados cheiros nos terreos das antiga
explotación mineira de Touro pola empresa Tratamentos Ecolóxicos do Noroeste, S.L.
(TEN).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os problemas de contaminación da mina de Touro véñense arrastrando dende
hai décadas e supoñen o maior

problema ambiental que sofre o concello, coa

contaminación dos terreos e dos ríos e regatos. A esta contaminación sumouse a
derivada da actividade de xestión de residuos que dende o ano 2003 se esta
desenvolvendo nos terreos das antiga explotación mineira pola empresa Tratamentos
Ecolóxicos do Noroeste, S.L. (TEN).
Esta nova actividade, lonxe de servir para recuperar e rexenerar os terreos, como
era un dos seus obxectivos iniciais, supuxo que este espazo se convertese en realidade
nun macrovertedoiro que sumou un novo problema ambiental moi grave derivado da
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mala praxe na actividade de xestión de residuos e do depósito de grandes cantidades
destes nas entulleiras da antiga mina que realiza esta empresa, que provocan episodios
continuos de pestilencia que alcanza aos núcleos de poboación do entorno.
Este problema vense sufrindo desde que TEN iniciou a actividade e, lonxe de se
arranxar, agrávase por momentos sometendo aos veciños dos lugares máis próximos a
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unha situación que en determinados momentos e segundo as condicións climáticas e a
dirección do vento faise insostible. A intensidade dos olores xera, non só un problema
ambiental, senón un problema de calidade de vida e de risco para a saúde dos veciños e
veciñas.
A actividade da empresa está provocando un descenso da calidade de vida de
toda a poboación afectada, especialmente das parroquias de Loxo e Fonte Díaz (Touro)
e Cebreiro (O Pino), xa que a mala xestión dos residuos e a conversión dos terreos da
antiga mina nun inmenso vertedoiro, sen que haxa control, nin das cantidades nin dos
tipos de refugallos que alí se depositan, imposibilitan que poidan desenvolver unha
vida normal.
O BNG leva denunciado en innumerables ocasións esta situación desde que se
iniciou a actividade con mocións no Parlamento español, no Parlamento galego, no
concello de Touro, con reunións con veciños/as e recollida de sinaturas, con denuncias
ao Seprona, etc.
O goberno municipal, se ben recoñece o problema, nunca o considerou de
primeira orde e nunca tomou a iniciativa de maneira enérxica e decidida, como para
esixirlle á empresa o cumprimento das condicións que se contemplan na Avaliación
Ambiental Integral (AAI) nin á Xunta a súa función de inspección sobre as súas
actividades.
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A A.A.I., outorgada o 8 de xullo de 2015 pola Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental, establece unha serie de condicionantes referidos aos cheiros, tal
e como a realización de olfatometría dinámica por unha entidade acreditada pola ENAC
e, en función dos resultados desta, levar a cabo todas as accións necesarias para
diminuír a xeración de olores e un plan de vixilancia e control de olores. Así mesmo
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propón unha serie de melloras técnicas dispoñibles para evitar os malos olores nos
núcleos de poboación.
Por outra banda na AAI tamén se contempla a revisión das condicións recollidas
na mesma unha vez pasados catro anos dende as conclusións sobre as mellores técnicas
dispoñibles.
Vemos por tanto que non se están a cumprir as condicións que se impuxeron na
autorización que no seu momento outorgou a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental

e que as administracións que tiñan que velar para que se cumprisen

tampouco desempeñaron o seu cometido.
Nin sequera a empresa cumpre coas súas propias obrigas e recomendacións. No
seu informe anual de 2018 recoñece que non se realizaron tódalas accións recollidas no
plan de melloras (ampliación da superficie cuberta, implantación sistema aireación ou
recubrimento do parque de tecnosolos, sistema de regos en viais…).
Propón tamén que cando se detecte un episodio de olor estableceranse as
medidas correctores que o reduzan e o eliminen nun corto espazo de tempo, o que
evidentemente non se cumpre segundo se desprende dos propios datos que o citado
informe recolle. Neste informe referido ao control de olores dos anos 2015 e 2017
constátase que a concentración dos mesmos do ano 2017 aumentou en catro dos cinco
puntos mostrados respecto ao ano 2015.

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-Rb5VKZqoB-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Tamén se observa o mesmo no libro-rexistro de olores onde entre abril de 2017
e xaneiro de 2018 se rexistran continuos episodios de malos cheiros en Loxo e Touro,
moitos deles de varias horas de duración.
Episodios de fedores que continúan ano tras ano, especialmente intensos nos
meses de verán, derivados das altas temperaturas e da dirección dos ventos dominantes
3
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e que supoñen xa non só un problema ambiental, senón tamén un problema de saúde
pública dada a intensidade, duración e pestilencia.
É evidente que ningunha actividade empresarial pode provocar un problema
ambiental e de saúde pública tan severo e continuado, e que se por parte da empresa non
se procede ao cumprimento de todas e cada unha das condicións da súa autorización,
deben ser as administracións públicas as que actúen. O Concello como administración
máis achegada e afectada no seu labor de vixilancia, e a Xunta de Galiza na súa función
de control e de capacidade coercitiva para coa empresa.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 7ª:
- É coñecedor o goberno galego da existencia de fedores pestilentes que emanan
da mina de Touro e da empresa TEN?
- Ten feito algunha inspección e tomado algunha medida ao respecto?
- Cales foron as modificacións recentes da AAI da empresa TEN?
- Tense feito por parte do goberno galego algunha olfatometría en períodos de
cheiros pestilentes nas poboacións afectadas polo problema?
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- Ten previsto o goberno galego instalar estacións de calidade do aire nas zonas
de maior episodios de olores?
- Que tipos de control dos depósitos de tecnosolos que se están a realizar polas
entulleiras se teñen feito de parte do goberno galego para verificar que estes cumpren
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coas condicións recollidas na Instrución Técnica de Residuos (ITR 01/08) da Dirección
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental referente a elaboración de Tecnosolos?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Carmen Aira Díaz
Maria González Albert
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 11:48:54

María González Albert na data 11/01/2022 11:48:59

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-Rb5VKZqoB-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 11:49:07
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª, sobre o Consello Agrario Galego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O desleixo con que o Goberno galego trata todo o referente ao mundo rural e a
súa articulación laboral ponse de manifesto na de facto ilegalidade en que se encontra o
Consello Agrario Galego que na súa composición non reflicte a realidade actual, 18
anos despois das últimas eleccións sindicais.
Coa Lei 1/2006 de 5 de xuño créase o Consello Agrario Galego coma órgano
que asume e articula as relacións entre a Administración Galega e as organizacións
profesionais agrarias, recoñecéndolles tamén o papel de vertebración democrática do
mundo rural segundo explica a exposición de motivos da mesma.
O artigo 1º desta Lei define ao Consello Agrario Galego como un órgano
permanente de participación, asesoramento, diálogo e consulta da Administración
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galega en materia agraria e máis en desenvolvemento rural.
O artigo 4º, que versa sobre a composición do mesmo, establece que estará
integrado por vintecatro membros, dos que doce correspóndenlle ás “organizacións
agrarias máis representativas de Galiza”.
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Seguindo pois a Lei convocáronse as primeiras eleccións democráticas no agro
galego que se celebraron o 26 de maio de 2002 e determinaron como as máis
representativas das organizacións profesionais agrarias constituídas en Galiza as de
Xóvenes Agricultores (XXAA), Unións Agrarias (UUAA) e Sindicato Labrego Galego
(SLG).
Mais desde a constitución do Consello Agrario Galego (CAG), no 2006, a
realidade do agro galego ten mudado, e ten mudado moito, tanto o mundo rural coma as
organizacións agrarias. De feito unha das que facía parte do mesmo desapareceu, en
concreto Xóvenes Agricultores.
Vemos pois que no que respecta ás organizacións que formaban parte
inicialmente o CAG, téñense producido grandes variacións polo que a situación actual
do mesmo non ten nada que ver coa situación de partida, encontrándose, nestes
momentos nunha situación anómala, deixando de cumprir o que dispón o artigo 4º da
propia lei en canto á composición do mesmo na representación das organizacións
profesionais agrarias.
Por outra parte o artigo 5º determina que o pleno do CAG terá de se reunir,
como mínimo, en sesión ordinaria catro veces por ano.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
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resposta oral na Comisión 7ª:
- Como ten previsto solucionar o funcionamento anómalo do CAG en canto á
composición do mesmo?
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- Como ten previsto medir a representatividade das distintas organizacións
agrarias presentes actualmente no agro galego?
- Está a reunirse o CAG de acordo co establecido no artigo 5º da lei do Consello
Agrario Galego?
- Que criterios está a seguir a Consellaría do Medio Rural para establecer o
diálogo e a representatividade debida coas organizacións e entidades agrarias?
- Por que non hai mesas de diálogo, xerais e sectoriais, con presenza de tódalas
organizacións e entidades agrarias, en tanto non se resolve a situación falsa
representatividade na que se encontra o Consello Agrario Galego?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
María González Albert
Carmen Aira Díaz
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Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 11:50:35
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María González Albert na data 11/01/2022 11:50:39
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María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 11:50:47
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada vez que unha xeada tardía, un trebón con pedrazo, un ataque de mildeu
desmesurado... unha pasaxe onde as perdas agrarias raian na catástrofe xorde o debate
sobre axudas directas ou axudas ós seguros agrarios.
Chegados a este punto o posicionamento da Xunta de Galicia do PP é tan
incomprensible que chegamos a preguntarnos se non haberá algún xeito de negocio polo
medio.
Dise que o sistema de seguros agrarios no estado español nace na chamada
Transición a raíz dos Pactos da Moncloa e que foi unha ensalada aliñada pola Dirección
General de Seguros e Facenda que montaron todo sen contaren cos clientes, labregos/as
e gandeiras/os.
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Desta maneira os agricultores e as agricultoras cobren entre o 55% e o 35% da
prima do seguro e o resto está subsidiado polo Estado e os gobernos autónomos.
Trátase pois dun pool que copa todo o mercado, situación esta que agacha un
monopolio real ó ser Agroseguro a única opción de asegurar aspectos agrarios na
actualidade.
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Tal vez sexa esta condición de única opción quen leve a Agroseguro a non
flexibiliza-las características das pólizas para adaptalas ás diferentes realidades agrarias
e gandeiras do estado. E así os labregos e gandeiras galegos, unha vez máis, séntense
discriminadas debido ós anacronismos e irregularidades que provocan que os seguros
agrarios en Galicia teñan unha porcentaxe de pólizas tan exiguo.
Para que un invernadoiro asegurado poida optar ó resarcimento de perdas
ocasionadas polo vento, este non pode supera-los 70km/hora porque para Agroseguro
máis desta velocidade é temporal e xa non paga, co cal o agricultor se non se declara
zona catastrófica queda sen cobertura. Claro que en Galicia episodios con ventos de
máis de 70km/hora son frecuentes ó longo do ano.
Se asegura o cultivo de pataca so se contempla unha colleita cando é frecuente
que en zonas de Galicia se dean dúas. Tamén no caso dos invernadoiros é Agroseguro
quen marca as características dos mesmos pasando de seren instalacións (facilmente
desmontables) a construcións con zapatas de cemento riostradas nas cabezas que
precisan de proxecto, colexio de arquitectos etc. ·En Galicia os invernadoiros móntanos
os agricultores e non unha empresa especializada e o seguro así non dá cobertura.
Pero o colmo da arbitrariedade está en que un agricultor que subscriba unha
póliza sobre fincas e que sexa directivo ou membro dun Tecor queda excluído do
agroseguro.
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Son tales as arbitrariedades para coa realidade de Galicia froito do
descoñecemento das singularidades dos nosos sectores agrícolas e gandeiros que a
subscrición de pólizas é mínima a pesar dos intentos da administración por aumentar
esta porcentaxe.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª:
--Sabe o goberno galego das arbitrariedades que supoñen para os sectores
agrogandeiros de Galicia as condicións que son normais noutras realidades agrarias das
pólizas de Agroseguro ?
--Vistas estas ten o goberno galego disposición de presionar sobre os
agroseguros para que adapten as súas pólizas á realidade galega?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Maria González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 11:55:59

María González Albert na data 11/01/2022 11:56:03
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 11:56:11
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª, sobre as axudas covid para o sector ovino e cabrún
galego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A actual situación de pandemia da COVID-19 serviu para poñer de manifesto a
debilidade do noso tecido produtivo primario, nun contexto xeral de globalización,
perda progresiva da soberanía alimentaria e a cada vez maior dependencia económica
doutros sectores tamén moi damnificados pola incipiente crise económica de
dimensións incalculables.
Os sectores de comercialización de carne, curiosamente os diferenciados por un
manexo extensivo do gando con criterios de benestar animal, tanto de ovino coma de
cabrún están a padecer especialmente os efectos desta pandemia dun xeito alarmante.
A resposta lenta e ocorrente da Xunta de Galiza non chegou a tempo para axudar
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con efectividade a este sector e deixou en mans da gran distribución o poder de
negociación na fixación de prezos agrarios, deixando case sen beneficios aos pequenos
produtores primarios.
As prohibicións e peches inxustificados das feiras tradicionais e mercados locais,
como o recente nos concellos de Melide e Friol, aínda cando o decreto sanitario os
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gorece, así como a posta en funcionamento do programa “Mercaproximidade”
condenaron aos nosos pequenos e medianos agricultores/as a soportar perdas
considerables derivadas da crise económica provocada pola pandemia.
Mención de honra aparte debe recibir a Xunta de Galiza por poñerse de perfil na
xestión da axuda Anti-Covid específica para o sector ovino e cabrún galego, coa que
se cubriron de gloria pola súa transposición dende Madrid.
Dende a Xunta de Galiza foron incapaces de ofrecer aos gandeiros de ovino e
cabrún unha orde de axudas que recollera as nosas especificidades, entre as que se sitúa
novamente o carácter familiar da maior parte das granxas galegas. A gandaría ovina e
caprina diferénciase doutros sectores gandeiros por tratarse dunha produción estacional,
cuxo consumo maioritario se produce en determinados períodos do ano e que se
canaliza na súa maior parte polos servizos da restauración e hostalaría.
A crise sanitaria da COVID-19 e a conseguinte declaración do estado de alarma
en España, mediante o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o
estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID19, provocaron un forte impacto sobre o consumo destes produtos, dado que
determinaron o peche de establecementos de restauración e de hostalaría en que estes se
ofrecían ás persoas consumidoras, e restrinxiron

case totalmente as celebracións

familiares, festas patronais, reunións gastronómicas polo que a súa demanda caeu
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drasticamente.
Ademais, esta situación coincide no tempo coa época de maior produción dos
años nas granxas, en virtude da parideira de primavera. A redución dos sacrificios de
años non só tivo un forte impacto no sector, senón que coadxuva en xerar un risco para
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o mantemento das condicións en que deben estar estes animais nas granxas de
nacemento.
Durante o confinamento, practicamente non houbo vendas e as poucas que se
fixeron foron a prezos irrisorios por mor da crise. Este impacto foi xeneralizado se
temos en conta que o confinamento se fixo nunha das épocas con máis partos de cara a
fornecer as diversas festividades que comezaban na primavera.
En definitiva, as granxas tiveron que vender a prezos moi inferiores aos do ano
pasado, xa que o consumo de ovino e caprino está moi vencellado tradicional e
culturalmente á celebración de festividades e reunións familiares. Tamén houbo quen
gardou os animais até pasar o confinamento, pero tamén tiveron que vender a prezos
baixos porque os animais acabaron pasados de quilos.
Como consecuencia da súa ineptitude e neglixencia, deixaron en mans do estado
español a aplicación dunha axuda totalmente irrisoria e denigrante para os nosos
gandeiros/as de ovino e cabrún.
O día 6 de maio de 2020 publicouse no Boletín Oficial del Estado o Real
Decreto 508/2020, polo que se estableceron as bases reguladoras para a concesión das
subvencións estatais destinadas no exercicio 2020 ás explotacións ovinas e caprinas con
dificultades de comercialización de años e cabritos, durante os meses de marzo e abril
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do 2020.
O financiamento destas axudas correspondeulle á Administración xeral do
Estado. No seo da Comisión Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural
propúxose a distribución do crédito para as medidas excepcionais polo COVID-19 nos
sectores ovino e cabrún entre as diversas comunidades autónomas que decidiran aplicar
o disposto no Real decreto 508/2020, entre elas Galiza.
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E o resultado foi espectacular: as axudas pola Covid deixan fóra ao 95% das
granxas galegas de ovino e cabrún que, por tamaño, poderían cobralas.
Unha axuda que foi pensada e deseñada para paliar as dificultades na
comercialización, ten o maquiavélico paradoxo de establecer, no seu criterio de
selección para ser beneficiario, a condición de ser perceptor do pago específico de ovino
e cabrún da PAC, para o que hai que acreditar o envío a matadoiro de 0,6 cordeiros ou
cabritos por femia adulta.
E así, unicamente un total de 225 granxas de ovino e cabrún galegas, que
suman 6.779 animais, foron beneficiarias das axudas pola Covid, sendo o importe final
dos apoios de 9,25 euros por femia elixible. Cada granxa percibiu unha media de 278
euros desta axuda compensatoria.
Por todo isto, é imprescindible a toma de decisións rápidas e efectivas. Do
mesmo xeito que se está intentando axudar ao sector da hostalaría dende as diferentes
administracións, non debemos abandonar e deixar na estacada o noso sector primario e
en especial ás nosas pequenas e medianas ganderías de marcado carácter familiar,
que apostan pola diversificación multiprodutiva como alternativa sostible tanto social,
como ambiental e económica no complemento de rendas agrarias.
Debemos ser capaces de converter esta situación de crise nunha oportunidade
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para o noso rural.
O camiño que tomemos nesta encrucillada en que nos atopamos determinará o
modelo de sociedade para as próximas décadas. É evidente que a pandemia acelerou as
grandes transformacións que estaban en marcha: tanto a sanitaria-social, como a dixitaltecnolóxica, a enerxético-climática, e industrial-produtiva.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. Son coñecedores que a xestión das axudas pola Covid deixan fóra ao 95% das
granxas galegas de ovino e cabrún que, por tamaño, poderían cobralas?
. Son sabedores que na primavera é onde se concentran a maior parte dos partos
no sector ovino e caprino e onde se acada a época de maior número de años nas
granxas?
. Son coñecedores que o sector ovino e caprino galego é un gran dependente da
hostalaría e restauración?
. Son conscientes que do mesmo xeito que se está intentando compensar as
perdas no sector terciario tampouco debemos deixar na estacada os pequenos e
medianos produtores primarios que fornecen de alimentos saudables e de excelente
calidade os nosos restaurantes, hoteis e cafeterías e que debido ás restricións dos
decretos de alarma sanitaria non teñen onde vender os seus años e cabritos, limitando
incluso as feiras e mercados tradicionais, e no mellor dos casos optan por recrialos
incrementando os custes fixos da explotación gandeira?
. Non se dan de conta que estamos afogando os nosos sectores produtivos
estratéxicos poñendo en serio risco a continuidade da nosa soberanía alimentaria?
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. Ten pensado a Consellería de Medio Rural realizar unha campaña de
promoción e concienciación sobre a importancia da soberanía alimentaria, e especial no
sector da carne en Galiza, onde as nosas gandeiras e gandeiros mantiveron o
subministro de materias primas e evitaron o desabastecemento de certos produtos
esenciais na alimentación humana? Unha campaña onde se resalten as cualidades dos
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produtos frescos, sans, nutritivos, equilibrados e certificados, producidos por gandeiras
e gandeiros galegos en base a sistemas extensivos sostibles económica, social e
ambientalmente?
. Teñen previsión de establecer algunha medida de axuda nese plan, encamiñada
a ordenar a cadea alimentaria para evitar os abusos da industria e de apoiar outras vías
de comercialización alternativas, como a venda directa?
. Teñen algunha outra proposta de futuro para deseñar un plan estratéxico de
comercialización unha vez que se comece a restablecer a situación de nova
normalidade, co fin último de defender as nosas explotacións gandeiras familiares e
protexer a nosa soberanía alimentaria?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
María González Albert
Carmen Aira Díaz
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Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 11:57:32
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María González Albert na data 11/01/2022 11:57:36
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María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 11:57:44

7

99778

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a xestión por parte da Xunta de Galiza do fondo
para a promoción da cinematografía en linguas cooficiais incorporado aos orzamentos
xerais do Estado para 2022.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recentemente veñen de se aprobaren os Orzamentos Xerais do Estado para o ano
2022.
Froito dunha emenda presentada polo BNG no Congreso e asinada conxuntamente
por varios grupos parlamentarios representantes de comunidades con lingua propia dentro
do Estado, incorporouse aos orzamentos para 2022 a creación dun fondo para a
promoción da cinematografía en linguas cooficiais por un importe de 10,5 millóns de
euros.
A incorporación desta emenda aos Orzamentos Xerais do Estado propón a
recuperación dun fondo que xa funcionaba entre 2009 e 2011, que logo foi eliminado, co
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obxectivo de promover a produción de filmes en linguas cooficiais diferentes do castelán
no estado español e respectar, asemade, a diversidade lingüística e cultural.
A aprobación desta emenda e incorporación da partida mencionada aos
Orzamentos Xerais do Estado implica a transferencia deste fondo a través de convenios
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aos organismos competentes das comunidades autónomas con lingua propia diferente do
castelán co obxectivo de fomentar a produción, distribución e promoción da industria
cinematográfica e audiovisual en linguas cooficiais como o galego.
Unha vez rematado o trámite de aprobación dos orzamentos xerais do estado
cómpre activar desde o goberno galego a fórmula que permita que a industria audiovisual
galega que está a crear na nosa lingua propia e oficial poida dispor deste fondo para
avanzar no seu proxecto creativo.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 4ª:
- Mantivo a Xunta algún contacto co goberno do Estado para organizar a
transferencia da partida dos Orzamentos Xerais do Estado destinadas ao fondo para a
promoción da cinematografía en linguas cooficiais?
- Informou o goberno da Xunta a industria audiovisual galega da partida incluída
nos Orzamentos Xerais do Estado para fomentar a produción, distribución e promoción
da industria cinematográfica e audiovisual en galego?
- Como se vai efectivizar por parte do Estado o reparto da partida de 10,5 millóns
de euros totais entre a industria audiovisual en galego en relación ás outras linguas
cooficiais? Con que criterios?
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- Que organismo competente xestionará este fondo?
- Como se vai efectivizar por parte da Xunta a distribución deste Fondo?
- Está previsto crear unha nova liña de axudas á produción en galego ou vaise
sumar o importe deste fondo a algunha liña xa existente? De ser o caso da segunda
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opción, como se vai garantir que este crédito teña independencia e non sexa un plus
absorbíbel?
- Cando se vai efectivizar por parte do Estado o convenio co goberno da Xunta
para a transferencia da partida correspondente?
- Como vai distribuír o goberno galego a partida correspondente entre a industria
audiovisual? Cales serán os criterios?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-wXiUkI2Dq-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Castro García na data 11/01/2022 11:52:27

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 11/01/2022 11:52:31

Mercedes Queixas Zas na data 11/01/2022 11:52:40
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Si, é certo que temos un problema cos puríns naquelas comarcas onde a
intensificación desmedida da actividade gandeira desequilibra a balanza entre produción
de xurros e estercos e capacidade das terras agrarias para a súa xestión.
Non é menos certo que debido a unha mala planificación, un descontrol
manifesto e a irresponsabilidade do goberno galego levounos a esta situación con difícil
retorno.
Sobre o papel, os requisitos esixidos a unha nova explotación de porcino ou de
calquera outra cría intensiva de animais permitía que cun simple papel asinado polo
dono dunha explotación agrícola con terreo suficiente era abondo para obter a licenza. E
así, ninguén se preocupou se o dono dese terreo amparaba dúas, tres ou máis
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explotacións e se tiña capacidade real de xestión deses xurros.
O resultado foi a eutrofización das augas de superficie e subterráneas de
comarcas coma a Limia ou o Deza, e serios problemas de vertidos a augas continentais
de zonas con alta actividade leiteira en tempos de cultivo de forraxe en que as fosas de
xurro non dan almacenado por estaren pouco dimensionadas.
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O problema salta, e apunta á desidia e complicidade do partido do goberno e
este busca solucións inmediatas, de mercado, de forte impacto mediático pero que non
van ao corazón do problema xerado. Primeiro xorden aquelas catro instalacións de
biodixestión para converter os puríns e restos cárnicos en electricidade pola conversión
da fermentación en metano. Solución aparentemente salomónica e de fácil explicación
na prensa e nos foros populistas.
Na realidade, pasados tres anos de que saltase con toda a súa crueza á luz, o
problema segue aí e viuse agudizado co segundo intento de parte do goberno do estado
que, amosando un descoñecemento absoluto da realidade galega e da Cornixa
Cantábrica, ameaza novamente coa inxección dos puríns coma se esta fose a solución
idónea.
Pola súa banda e aproveitando que Europa promete milleiros de millóns de
euros para paliar a

crise provocada pola Covid-19, o goberno do PP modifica a

campaña de intoxicación primeira das catro factorías e inventa un proxecto tractor ultra
secreto que creará non sabemos cantos postos de traballo e unha produción de enerxía
eléctrica disque capaz de substituír a xerada pola extinta Endesa. E o País mediático de
xeonllos aplaudindo a feliz idea.
A inversión prevista flutúa dependendo de onde sopre o aire e os aspectos
técnicos, ubicación, memorias, financiación... son ... secretos. O proxecto conta con
total cobertura mediática, declaracións preñadas de tecnicismos do presidente Feixóo e
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mesmo tivo unha comparecencia especial o conselleiro de Industria no Parlamento para
repetir o pouco que xa sabiamos pola propaganda, nin unha coma máis.
Mentres, as voces conscientes que reclaman solucións acordes co problema
xerado e co medio afectado son abafadas polo tremendo esforzo despregado pola
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propaganda oficial postelectoral. E a eutrofización continúa in crescendo e nada
sabemos deste milagre anunciado. Iso si, Sarreaus e Biogastur continúan pechadas por
seren economicamente inviables e desde o goberno anúnciase a apertura doutra ou
doutras novas.
E medio país, en abandono clama polos fertilizantes que saturan amplas zonas e
o goberno sumido na incompetencia non ofrece nada razoable a non ser obras faraónicas
que dean negocio aos amigos e revertan beneficios inconfesables.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. Que razóns e que datos técnicos e económicos avalan a instalación dunha
macroplanta de tratamento de puríns e cal é a súa viabilidade?
. Cando pensan presentar este proxecto-tractor con detalle en sociedade?
. Van ser absorbidos por esa ou esas macroplantas os excesos de fertilizantes de
difícil almacenamento nas explotacións en tempo de cultivo de forraxes?
. Teñen pensado desde o goberno galego algunha solución máis razoable e
acorde co medio real?
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. Van seguir concedendo licenzas de nova instalación e ampliación de
explotacións intensivas de porcino nas zonas actualmente saturadas e con problemas de
impacto ambiental dos puríns xerados?
. Que pensan facer para evita-los vertidos nas épocas de cultivos forraxeiros?
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Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
María González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 11:59:28

María González Albert na data 11/01/2022 11:59:32
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 11:59:40
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As medidas recollidas no PDR para a asignación de axudas para o apoio aos
investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para o
desenvolvemento de pequenas explotacións, e para a creación de empresas para as
persoas agricultoras mozas, que afrontan por primeira vez unha aventura empresarial
son complexas no seu manexo, como tamén o é a xestión técnico-económica posterior
das explotacións agrogandeiras.
Temos tan só dous mecanismos públicos de soporte administrativo onde estes
mozos/as poden acudir: por un lado temos os Servizos Provinciais de Explotacións
Agrarias nas capitais de provincia, dependente da Consellería do Medio Rural e por
outra parte contamos coas OACs (Oficinas Agrarias Comarcais), cada día máis
desmanteladas en recursos e medios humanos, que se erixen como o primeiro recurso e
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en moitas veces o único a onde acudir para solicitar axuda ou consello nas tramitacións
administrativas.
As OACs convertéronse nos últimos anos en meras tramitadoras de expedientes
e canalizadoras da crecente e cada vez máis excesiva burocratización da Xunta de
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Galiza, namentres o Servizo de Explotacións Agrarias centra o seu labor administrativo
case exclusivamente nas tarefas inspectoras, auditoras e sancionadoras.
A Consellería de Medio Rural descoidou o papel que exerceron as antigas
Axencias de Extensión Agraria ou as Axencias de Desenvolvemento Gandeiro, que
tiveron a súa orixe nos anos 50 e 60 e que agromaron coa finalidade de modernizar o
agro galego, a través da transferencia de coñecemento e dos avances técnicos ás
explotacións agrogandeiras, grazas a unha administración próxima e coñecedora da
problemática rural e produtiva, que derivaron a súa función principal cara as xestións
agrarias, especialmente a tramitación e cobro das axudas públicas procedentes da PAC.
Progresivamente abandonamos deste xeito o servizo público de formación e
acompañamento para os proxectos que se presentan nas sucesivas convocatorias para
axudas á incorporación da xuventude, centrando única e exclusivamente no
cumprimento dos requirimentos das bases recollidas na convocatoria da axuda, no
control da fiscalización da execución do investimento, e no seguimento dun plan
empresarial estandarizado, “encorsetado” e en moitas ocasións irreal e afastado da
especificidade e características singulares en cada iniciativa emprendedora.
Deste xeito, os mozos e as mozas tropezan con todo tipo de atrancos que van
dende a creación do propio plan empresarial o máis real posible, o pago de impostos, a
xestión técnico-económica da empresa e todo este periplo fano na máis absoluta soidade
debido a que para a Xunta de Galicia o éxito das novas incorporacións mídese pola
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correcta execución das axudas e non pola viabilidade e “perdurabilidade” no tempo do
proxecto empresarial.
Por todo isto:
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O Plan Integral para o asesoramento das novas incorporacións da mocidade á
actividade agrogandeira debe realizarse cunha perspectiva máis ampla que a actual. É
preciso que teña en conta o pasado, presente e futuro das persoas que forman a gandería.
Na actualidade o sector agrogandeiro está inmerso nun contexto de incerteza e
volatilidade que esixe ser cautos e estudar detidamente cada investimento. As decisións
estratéxicas deben de tomarse de forma pausada, sopesando os pros e contras de cada
elección.
Cando un agricultor/a e/ou gandeiro/a está a executar un novo investimento, está
definindo unha estratexia de produción, baseada na tipoloxía de alimentación, ou no
manexo (p.e. alimento conservado, con posibilidades ou non de implementar un robot
de muxido,…).
Cando pensamos nas explotacións agrogandeiras, concibímolas unicamente nos
animais, na terra, na maquinaria, nos alimentos; en resumo, no sistema de produción e
en como melloralo técnica e economicamente. Esquecemos, na maioría dos casos, ás
persoas que conforman a gandería e que dependen dela (propietarias, parellas,
traballadoras, todas elas relacionadas á gandería e que inflúen na súa viabilidade no
tempo).
Por outra banda, as ganderías dispoñen a día de hoxe dunha ampla oferta de
profesionais que os asesoran: agrónomos/as, nutrólogos/as, comerciais de casas de
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pensos, de xenética, de fertilizantes e casas de sementes, técnicos en xestión económica
e de aconsellamento, veterinarios/as, e todo un longo etcétera de persoas que achegan
coñecementos e tamén intereses. Estas relacións tamén deben ser tidas en conta á hora
de valorar a estratexia dunha gandería.
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Este plan estratéxico debe ordenar todos estes factores e as súas interaccións en
perfecta conxunción coas entidades públicas de asesoramento agrario (OACs e Servizo
de Explotacións Agrarias), permitindo analizar as estratexias dos proxectos empresariais
dos/as mozos/as de xeito individual ou en grupo.
En Galiza compre introducir a xestión estratéxica para encadrar os diferentes
asesoramentos técnicos (agrícola, gandeiro, alimentación, veterinario, económico,
etc…) que reciben as ganderías para que todos sigan cara unha mesma dirección: a
viabilidade técnica e económica do proxecto empresarial da mocidade que se incorpora
á actividade agrogandeira para asegurar a fixación de poboación no noso rural.
A Consellería de Medio Rural debe incorporar certas modificacións na orde de
axudas que convoca con carácter anual para favorece-la incorporación da mocidade á
actividade agrogandeira:
1.- Dotación orzamentaria suficiente para fornecer dos medios materiais e
recursos humanos suficientes para a xestión eficiente das axudas de incorporación.
2.- Implantación dun plan estratéxico de recuperación do asesoramento público
ás incorporacións, executado dende as OACs e os Servizos de Explotacións Agrarias.
3.- Oferta de formación específica para o persoal da Consellería de Medio Rural
encargado do asesoramento, centrado na xestión técnico-económica de explotacións
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agrogandeiras, técnicas de mercado, comercialización e márketing.
4.- Realización e seguimento dun plan empresarial real e adaptado ás
especificades de cada proxecto de emprendemento achegado na convocatoria de
incorporacións á Consellería.
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5.- Simplificación no modelo de contas de explotación, balance real de ingresos
e gastos reais, e coincidencia de datos no balance de perdas e ganancias aportado a
Facenda.
6.- Establecemento de incorporacións progresivas e/ou por obxectivos cando a
situación de partida así o aconselle, baseadas nun plan de incorporación (é dicir, as
persoas beneficiarias incorpóranse e van paso a paso, recibindo a axuda segundo vaia
precisando financiamento até un tope establecido na resolución).
7.- Adianto modulable do anticipo do importe das axudas en función das
necesidades de cada plan empresarial, para realizar os investimentos precisos, sen
necesidade de recorrer a préstamos bancarios.
8.- Fomento de incorporacións tuteladas que fomenten o relevo xeracional nas
granxas nas que non existe.
9.- Convocatoria aberta con carácter anual: débese habilitar unha entrega da
solicitude ao longo de todo o ano, prolongando o espazo temporal no que se pode iniciar
a tramitación da solicitude e ao mesmo tempo facilitar a incorporación dunha solicitude
subrogada cara a anualidade posterior, de xeito que non inflúa de xeito decisivo a idade
de nacemento do/a mozo/a ou a idade de xubilación do cesante no caso dun relevo
xeracional ou fronte da granxa.
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10.- Prioridade a proxectos agroecolóxicos, baseados na sustentabilidade, na
economía local e no comercio de proximidade. Apoio preferente e decidido a proxectos
baseados na multifuncionalidade do proxecto empresarial, o complemento de rendas
agrarias e a diversificación produtiva.
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11.- Consideración de inclusión na orde de axudas de modelos de incorporacións
que se inician coa modalidade de incorporación a tempo parcial, pero que establecen un
marco temporal para converterse en incorporacións a tempo completo na actividade
agraria e/ou gandeira.
12.- Establecemento de uniformidade de criterios normativos e legais iguais e
coincidentes con outras administracións ou consellerías (p.e. Patrimonio, Medio
Ambiente, a fin de facilitar a tramitación administrativa).
13.- Establecemento de convenios de colaboración con outras entidades xestoras
dos expedientes administrativos dos interesados/as e futuros/as beneficiarios/as (p.e.
Confederación Hidrográfica do Norte, Augas de Galicia, Sección de Urbanismo dos
Concellos – FEGAMP), a fin de priorizar a revisión dos expedientes obxecto da orde de
axudas de incorporación para evitar que se incumpran os prazos de entrega de permisos,
licencias, etc...
14.- Ampliación de entrega do prazo de permisos de proxecto, licencias
urbanísticas, etc...ata o 1 de Novembro de cada ano, para evitar ter que aprobar de xeito
sistemático todos os anos unha prórroga no prazo de entrega da documentación máis aló
do 15 de Setembro, a fin de evitar a incerteza xerada sobe o mozo/a e facilitar a súa
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posterior tramitación.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. Considera o goberno da Xunta de Galiza arbitrar os mecanismos programáticos
e orzamentarios precisos para dotar tanto ás OAC como as delegacións provinciais do
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Servizo de Explotacións Agrarias da Consellería de Medio Rural, do persoal suficiente
para facer un asesoramento e seguimento das novas explotacións e da súa viabilidade?.
. Existe un seguimento e rexistro dos plans empresariais emprendidos pola
mocidade, aprobados nas axudas de incorporación, que son exitosos e permanecen
produtivos e rendibles máis aló dos 5 anos do compromiso de permanencia que recolle
o requirimento da orde de axudas?
. Houbo algún cambio normativo que permita modificar a consideración das
axudas como subvención e a súa tributación a facenda como investimento de capital?
. Considera a Xunta de Galiza necesario abrir unha liña de axudas con fondos
propios que permita compensar a situación adversa mencionada no punto anterior?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 12:00:53
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María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 12:00:58
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María González Albert na data 11/01/2022 12:01:08
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª, sobre a situación actual da cunicultura en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos primeiros días do estado de alarma, en marzo do 2020, a demanda de carne
de coello experimentou picos importantes e tivo de facer un enorme esforzo para manter
o subministro desta carne con regularidade. Mais esta situación durou pouco tempo, a
inactividade da restauración, a prohibición das reunións familiares e das celebracións
festivas fixo que a demanda caese notablemente o que levou ao sector a reducir a
produción en máis dun 10%.
Galiza produce arredor de 14.000Tm/ ano de carne de coello e conta con 260
explotacións intensivas desta carne. O matadoiro de Cogal en Rodeiro é un dos máis
importantes do estado tanto polo volume de sacrificio coma de exportación.
A subida dos pensos de ata un 20% fai que os pequenos produtores estean a
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pasalo mal. Os prezos de ata 1,80 euros /kg. resultan insuficientes para cubrir custes de
produción. Por termino medio para producir un quilo de carne deste animal son precisos
tres quilos e medio de penso, a 33cts a marxe de ganancia é practicamente nula.
Os contratos asinados ultimamente entre industria e produtores cobren
malamente os custes de produción, polo que o malestar xerado entre os pequenos
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produtores é grande, aínda que se escoiten poucas queixas debido á situación de
dependencia destes e ás posibles represalias
A falta dos tres mercados importantes desta carne: a restauración, a exportación
e os mercados tradicionais pode conducir ao sector a unha baixada de prezo cando se
estabilice o mercado particular, tendo en conta que aquí non vale conxelar o sobrante de
produción debido á caída da demanda, podendo así agravarse a situación actual e levar
ao sector á ruína e ao peche.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. É sabedor o Goberno galego das dificultades por que atravesa o sector da
cunicultura en Galiza ?
. Sabe que se están pagando prezos aos produtores por baixo dos custes de
produción?
. Ten previsto tomar algunha medida para paliar esta situación en tanto non se
recupera a demanda?

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-aSCm9hKZS-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
María González Albert
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Carmen Aira Díaz
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María González Albert na data 11/01/2022 12:04:30

María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 12:04:34
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 12:04:42
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A recentemente aprobada lei de Recuperación da Terra Agraria inclúe unha
moratoria do eucalipto que tras publicitarse desatou unha febre plantadora sen parangón,
tamén en terras agrícolas e pecuarias.
Ademais da ilegalidade que supón a forestación destas terras de alto valor
produtivo, o anuncio da tal moratoria produciu o efecto contrario do que en teoría
pretendería a lei antes mentada. Aqueles propietarios agrarios que abandonaran a
actividade gandeira ou agrícola e que puxeran dun xeito ou doutro esas terras a
disposición de explotacións en activo, visto o anuncio de que se acababa o mundo,
reclamaron o seu uso para nun supremo esforzo... forestalas.
Tanto naqueles concellos que teñen PXOM coma nos que non o teñen, ninguén

CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
REXISTRO-io5xYkvJr-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

move un dedo para a reposición da legalidade. Desde os distritos, con sobrecarga, tentan
actuar sobre aquelas fincas que foron denunciadas, sabendo que desde a Consellería hai
orde tácita, nunca escrita, de lles dar largas e non actuar.
Desde a Consellería quedou xa patente a súa postura...
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E entre tanto de nada serven as comunicacións de corta nin de plantación porque
ninguén comproba nin supervisa nada. E neste reino do caos as autoridades instigan,
para se xustificaren, a que se denuncien estas situacións de xeito particular pretendendo
xudicializar o cumprimento da lei.
Esta situación está provocando enfrontamentos innecesarios entre veciños e
veciñas, uns gandeiros/as en activo e outros/as xubilados/as ou absentistas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. É consciente o Goberno galego da existencia dunha forestación ilegal de terra
agropecuaria?
. Estase a tomar algunha medida para frear esta forestación ilegal?
. De quen é a responsabilidade de fiscalizar as cortas e novas plantacións?
. Cantas hectáreas de terra agropecuaria hai nestes momentos forestadas
ilegalmente?
. Cal é a razón para que non se sancione e desde as diferentes administracións e
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organismos se faga a vista gorda sobre estas ilegalidades?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
María González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 12:05:45

María González Albert na data 11/01/2022 12:05:49
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
E van aló polo menos 8 anos desde que se detectou a presenza da chamada
nesperiña do castiñeiro no ano 2014, e a súa poboación vai en aumento e os danos son
considerables tanto no referente á produción de froito coma á saúde das árbores.
Nos artigos 115 e 116 da actual Lei 7/2012, de Montes de Galiza, di que lle
corresponde á Administración forestal a vixilancia, localización e estudo das pragas e
enfermidades forestais, así como os labores de prevención, control e erradicación das
mesmas. E debemos entender por Administración forestal aquel órgano con rango de
Dirección Xeral con competencias en materia de montes, que, en canto ás competencias
específicas de control de saúde das masas forestais se exercen, actualmente, a través da
Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Servizo de Saúde e Vitalidade
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do Monte.
No Plan de Actuacións de Loita contra as Pragas e Enfermidades do Castiñeiro
no 2020 establécese dentro do Procedemento Operativo para o Control Biolóxico, un
Novo Plan de Solta Torymus 2020 con tres tipos de actuacións:
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Establecer como época de solta idónea o momento da brotación

nas masas onde o ano anterior había infestación.


Determinar as zonas e o momento de solta máis adecuados, en

base a ese criterio.


Recollida de bugallos para comprobar a parasitación.

A falta do estudo de prevalencia sobre a recolla de mostras no pasado outono e
tomando os resultados das análises de parasitación das soltas da primavera de 2019, no
Plan de Actuación último faise unha valoración triunfalista en exceso ao constatarse que
en 68 das 142 cuadrículas se recuperan torymus e que en 54 se supera o límite do 3%, e
en base a este dato establécese que o torymus está xa asentado no territorio.
Nada se fala neste plan da necesaria divulgación entre os cultivadores e
interesados nos soutos e na explotación da castaña, das medidas complementarias ás
accións de solta como poden ser a non utilización de pesticidas, a non eliminación de
bugallos ou o necesario abonado para o fortalecemento das árbores afectadas. Medidas
estas adoptadas desde hai xa anos noutras Comunidades Autónomas co gallo de
favorecer a instalación e permanencia de poboacións activas de Torymus sinensis.
Nada vimos, entre as medidas tomadas pola Consellería, e dentro da necesaria
continuación das soltas de torymus para reforzar a súa presencia en todo o territorio, do
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fomento da cría deste parasito nos centros públicos de investigación dependentes da
Xunta de Galiza.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
2
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. Van continuar desde a Consellería coa compra do torymus e as soltas no ano
próximo?
. Con que intensidade?
. Non cre a Consellería do Medio Rural na conveniencia de organizar charlas e
fornecer de material divulgativo a aqueles propietarios de soutos e novas plantacións de
castiñeiros co obxecto de non entorpecer a instalación de poboacións do predador da
nesperiña?
. Hai feito algún estudo referente ás variedades comerciais de castaña e a maior
ou menor incidencia da nesperiña?
. Que balance fan desde a Consellería das perdas económicas atribuíbles á
nesperiña?
. Que medidas están tomando para continuar coa expansión do cultivo da castaña
como actividade económica con futuro a recuperar no rural ?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
María González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ata o momento presente, as medidas tomadas polo goberno galego a respecto do
tártago de patas amarelas redúcense a dúas: a subvención do trampeo primaveral e a
encomenda feita a Seaga para a retirada de niños esta última por un importe de 1,7ME.
Nada sabemos do estado das investigacións que desde o goberno galego se prometeran
xa en 2016.
Neste ano 21 o do trampeo primaveral oficial foi un fracaso pois a distribución
foi feita tarde e directamente ás asociacións apícolas que o solicitasen. A desculpa dos
atrasos e mudanzas levouna a pandemia, a pesar de que a actividade apícola continuaba
e o tártago das patas amarelas non daba signos de febleza.
Poucas solicitudes e mala distribución. O cambio, coma diciamos, foi
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xustificado polas autoridades amparándose na pandemia e as posibles aglomeracións. E
así, nunha arroutada incomprensible, eliminaron a situación de menor risco, pois ben se
puido aproveitar que os apicultores deben ir pola Oficina Agraria Comarcal, renovar o
censo, para facer o reparto de trampas e atraentes.
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Os estudos sinalan que os niños do tártago retirados só representan o 20% do
total estimado, por tanto é aquí onde temos o reto principal da incidencia do invasor
tanto na polinización coma na poboación de abellas e produción de mel.
Os equipos de traballadores encargados da retirada de niños comparten en
Ourense dúas escopetas marcadoras de aire comprimido e as pértigas xa coñecidas.
Nada sabemos de investigacións doutro tipo de marcadores, dixitais por exemplo, nin
das posibilidades dos drons nin da utilización dos mesmos individuos para marcar o seu
niño de procedencia. Ningunha visión de futuro. Unha vez máis a indolencia e a
quietude marcan as políticas do goberno galego.
Porque a lóxica máis elemental indica a necesidade de tomar a iniciativa nesta
loita. E o fundamental está no coñecemento desta especie, as súas estratexias de
adaptación e posiblemente na obtención de feromonas que sexan definitivas na
atracción das mestras velutinas.
Porque a ameaza é real. Non se trata dun aspecto menor que afecte soamente aos
produtos derivados das prácticas apícolas, trátase da ruptura dun equilibrio natural de
consecuencias descoñecidas e os medios e intencións do goberno galego non están á
altura das dimensións do problema.
Porque as promesas iniciais do ano 2016 quedaron en nada. Houbo un fume do
que case nada permanece e o abandono por esquecemento de iniciativas investigadoras
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ás que non se lles deu unha mínima cobertura orzamentaria para a súa continuidade
sumen na impotencia o sector directamente máis afectado, o apícola. Unha vez máis
condenados a resolver os problemas por eles mesmos como aconteceu coa crise da
varroase
Mais o Tártago está aí... e tamén causa mortes ademais dos danos.
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Non hai estimacións oficiais destes en cultivos horto-frutícolas pero están aí,
visibles aínda que non cuantificados. Si que hai estimacións veraces por parte das
asociacións de apicultores que cifran a mortandade de colmeas nos últimos anos entre
un 30 e un 40% cando antes da chegada do tártago era dun 8 a un 10% e a baixada
alarmante na produción de mel que pasou dos 25-30 kgrs por colmea aos 10 kgrs
actuais.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. É consciente o goberno galego da dimensión real da problemática planteada
pola aparición do tártago de patas amarelas ?
. Cal é a partida orzamentaria deste ano procedente de Europa para este tema e
como foi distribuída ?
. Que número de trampas e atraentes se distribuíron este ano 2021 entre os
apicultores?
. Considera o goberno axeitada a dotación de medios dos equipos da encomenda
de Seaga para a retirada de niños ?
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. Cando pensa o goberno galego abrir liñas de investigación e experimentación
destinadas a empregar os avances tecnolóxicos para a localización e eliminación dos
niños?
. Mantén o goberno galego abertos algún convenio de investigación arredor do
tártago de patas amarelas?
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. Por que razóns se abandonaron as liñas de investigación abertas en anos
precedentes ?
. Cal é a razón pola que o goberno galego abdicou da súa función de necesario
coordinador das liñas investigadoras abertas por outras institucións sumándose tamén ás
mesmas?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
María González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 12:08:18
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María González Albert na data 11/01/2022 12:08:22

María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 12:08:31
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 8ª.
En vista da baixa execución orzamentaria na partida 723B relativa á regulación
das producións e dos mercados da pesca, a deputada e o deputado que asinan
formulan as seguintes preguntas:
1ª) Como valora a Xunta de Galicia a execución orzamentaria do 3º trimestre do
ano 2021 da partida 723B relativa á regulación das producións e dos mercados da
pesca?
2ª) Considera a Xunta de Galicia que con este grado baixo de execución
orzamentaria no 3º trimestre do ano 2021 na partida 723B se poden acadar os
obxectivos previsto nela?
3ª) Cal ou cales son os motivos de esta baixa execución orzamentaria no terceiro
trimestre do ano 2021 na partida 723B?

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 11/01/2022 11:36:43
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Maria González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A gandaría de montaña, esa que produce carnes variadas e exquisitas na calidade
e no sabor non foi tema que lle preocupase ó PP máis alá de manter uns lazos populistas
e caciquís que lle permitisen o control dos votos dos gandeiros e gandeiras.
Nunca optou por fortalecela e por darlle alternativas que fixeran dela nas súas
diferentes variedades (vacún, cabalar, ovino e cabrún) unha actividade que asente
poboación, xestione territorio e que sirva de prevención dos lumes pola súas rozas na
matogueira dos nosos montes.
Estas afirmacións non son gratuítas. Nos anos 2013-14-15 e 18 a Consellería de
Medio Ambiente non sacou ningunha liña de axudas para incentivar e desenvolver
prácticas de manexo preventivo do gando coma mellor maneira de reducir e evitar os
danos da fauna salvaxe nin á reparación destes. E as liñas de axudas aprobadas para
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prevención teñen resultado o suficientemente escasas coma para demostrar o pouco ou
nulo interese da Xunta en abordar esta cuestión con responsabilidade e rigor.
O esforzo dunha administración en desenvolver este tipo de medidas de manexo
preventivo das gandarías pode ser empregado coma o mellor indicador da importancia
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que se lle ten prestado ao longo dos anos á problemática do lobo. E os datos apuntan a
que a Consellería máis ben lle ten importado bastante pouco ou só o mínimo para
aparentar cara a galería ante as críticas e malestar dos afectados.
E agora, de súpeto, o lobo pasa a ser asunto político central da axenda da
Conselleira, cunha Xunta seica indignada polo posible cambio de protección legal da
especie, coma paso para dar solucións ós danos que causan e garanti-la súa
conservación. Resulta que agora para a Xunta a especie

multiplicouse e comezou a

ataca-lo gando coma nunca. Seica tanto ten aumentado nos últimos anos que estamos
ante unha superpoboación. Orquestrouse unha especie de campaña para convencer á
cidadanía que hai lobos por todas partes, danos por tódolos lados. Máis, á hora da
verdade, a Xunta, se é e era coñecedora desta circunstancia, cabería preguntarse por que
en tantos anos non se ten implicado máis e despregado medidas no grado e alcance
proporcionado a esta suposta sobrepoboación.
Neste sentido, agardamos con ansia o resultado do censo exprés encargado pola
Xunta para o 2021, para actualizar os datos da poboación referidos ó último censo
realizado entre o 2013 e 2015. Censo que semella ideouse co propósito de demostrar
que hai unha superpoboación lobuna e para o que non resultaría preciso protexer máis.
Mudará de opinión a Xunta de resultar que o censo, no lugar de demostrar unha
superpoboación, pode ofrecer unha diminución considerable das mandas con respecto
ao anterior? Pois todo apunta, que os primeiros datos avanzados a nivel global das catro
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provincias van nesa liña.
Exerce de abandeirada doutras rexións e tenta acaparar apoios de tódalas forzas
políticas nunha cruzada contra o lobo. Ante tanta insistencia e despregue político neste
asunto, non hai quen o crea. A estratexia é clara, no fondo aquí o que menos lle importa
á Xunta, unha vez máis, é o lobo e os gandeiros e os danos. Aquí o que importa é a
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acción política de desgaste, o PP ten claro que hai que poñer patas arriba tódalas accións
do goberno. E nisto o lobo pois tamén é utilizado.
As axudas, cando se sacaban, eran ridículas e as condicións eran e son de difícil
cumprimento.
Poñamos por caso unha grea de gando cabalar en liberdade nun monte
perimetrado de 400has. Para ter dereito a indemnización polos danos do lobo ten que se
da-lo aviso nas 72 horas seguintes ó ataque e teñen que aparecer restos. Por conseguinte
é necesario percorrer metro a metro as 400has cada 3 días, tódolos días do ano.
Vaia que están feitas a mantenta para non pagalas. Os cabalos deben ser
chipeados. Un chip custa entre 40 e 50 euros. O valor no mercado dun poldro é arredor
de 40 ou 60 euros. A realidade é demoledora.
Desde o bng non negámo-los ataques do lobo ó gando, pero defendémo-la súa
existencia na necesaria diversidade. Unha sociedade moderna debe optar, ou se erradica,
coas consecuencias que isto ten para a biodiversidade e como controlador natural e
propiciador de beneficios para o ecosistema, ou se admite como necesaria a súa
conservación en liberdade e cunha diversidade xenética axeitada para a súa existencia.
Pero esta coexistencia non pode ser a costa dos gandeiros e gandeiras e para iso a
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sociedade debe procurar facilitar ós gandeiros:
a)

Medios preventivos que disuadan os ataques

b)

Medios que compensen os danos.

Os medios preventivos que ofrece o goberno son escasos e teñen unhas
condicións ás veces de difícil cumprimento polos prazos, documentación farragosa ... O
asesoramento en prevención non existe.
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Os medios compensatorios son tamén escasos e con condicións que deixan fóra
a maior parte da casuística. No tocante a gando cabalar en liberdade queda case todo
fóra porque aínda que os ataques son moitos e fan que os poldros non aparezan no
tempo dos curros, ó non haber despoxos nin notificacións en tempo a Consellería lava
as mans.
Mante-los espazos privilexiados dos nosos montes, as turbeiras de coberteira do
Xistral e do Cadramón, as greas da Capelada, Sabucedo, Monte Faro de Vimianzo,
Castrove, da Groba... supón mante-la actividade dos besteiros de xeito digno e non en
precario como están agora e un dos medios disuasorios dos ataques do lobo é constituír
greas ben formadas.
Favorece-la gandaría extensiva nos nosos montes e mante-la existencia do lobo
pasa por recuperar, formar e facer rendible o oficio de pastor. O equilibrio
medioambiental, a xestión do territorio e a loita en contra do lume ben merecen ese
esforzo.
Claro que toda esta protesta que manipula o PP e que utiliza como airado
argumento a inclusión do lobo no Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (LESRPRE) só
persegue desgasta-lo goberno central e camufla-la responsabilidade do goberno galego
na xestión do lobo e no deterioro galopante da gandaría extensiva.
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Conta a Xunta xa con algún primeiro dato avanzado da situación no número de
mandas de lobo do censo que está realizando? De demostrarse que non hai
superpoboación e que, pola contra, a poboación tería diminuído, vai cesar na súa
reivindicación contra a inclusión do lobo no LESRPRE
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Non é así como se xestiona e respecta a actividade dos gandeiros e gandeiras en
extensivo. Claro que deste xeito tamén se canaliza politicamente o cabreo xustificado
polo abandono e pola incompetencia do goberno da Xunta do PP.
E no referente á reparación dos danos é necesario unha valoración destes o máis
real posible contemplando tamén o lucro cesante e ampliando as axudas á gandería de
autoconsumo.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª:
- Conta a Xunta xa con algún primeiro dato avanzado da situación no número de
mandas de lobo do censo que está realizando?
- De demostrarse que non hai superpoboación e que, pola contra, a poboación
tería diminuído, vai cesar na súa reivindicación contra a inclusión do lobo no
LESRPRE?
- É coñecedor o goberno galego da situación de deterioro das greas e rabaños de
gando cabalar e vacún en liberdade ou semiliberdade?
- Sabe o goberno galego da importancia das greas dos cabalos coma
favorecedoras de servizos ecosistémicos e mantedores de ecosistemas con alto valor
CSV: BOPGDSPG-VtmhsRlnw-7
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ecolóxico?
- Ten pensada algunha medida que remedie esta situación de retraemento e
deterioro progresivo destes ecosistemas?
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- Se tal como se ven constatando polos propietarios de gando extensivo en
semiliberdade, axentes medioambientais e a mesma administración, o feito da
obrigatoriedade de presenta-la queixa nas 72 horas e a necesidade da aparición de restos
das unidades vítimas do ataque, imposibilita na maioría de casos a concesión de
axudas, por que non se establecen criterios compensatorios que faciliten a coexistencia
dunha gandaría extensiva potente co lobo e acorde coas esixencias sociais actuais?
- Cando vai incluír este goberno nas ordes de axudas por danos o chamado lucro
cesante?
- Visto que o prazo para a xustificación das axudas dende que se comunica a
aprobación da axuda solicitada ata que se presenta a conta xustificativa do gasto resulta
insuficiente e imposibilita nun bo número de casos o cobro, por que razón non se amplía
o mesmo de xeito que a orde se adapte á realidade?
- Cando vai a Administración galega tomar en serio a conservación en dignidade
do oficio tradicional de besteiro?
- Se na actualidade o prezo da carne de poldro non rendibiliza a súa crianza, por
que o goberno galego non ten establecido estratexias para que a comercialización da
carne de poldro sexa rendible ou no seu defecto liñas específicas de axudas dentro do
eco esquema de pastoreo extensivo do plan estratéxico galego para o novo PDR 20212027 que establezan un pago compensatorio polos servizos ambientais que prestan e
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outro pago polo servizo de mantemento e coexistencia cos grandes carnívoros (oso e
lobo)?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

6

99814

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Maria González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 12:11:16

María González Albert na data 11/01/2022 12:11:21
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 12:11:28
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 8ª.
En vista da baixa execución orzamentaria na partida 723C relativa ao
desenvolvemento sostible das zonas de pesca, a deputada e o deputado que
asinan solicitan en resposta escrita contestación ás seguintes preguntas:

1ª) Como valora a Xunta de Galicia a execución orzamentaria do 3º trimestre do
ano 2021 da partida 723C relativa ao desenvolvemento sostible das zonas de
pesca?
2ª) Considera a Xunta de Galicia que con este baixo grao de execución
orzamentaria no 3º trimestre do ano 2021 na partida 723C se poden acadar os
obxectivos previstos nela?
3ª) Cal ou cales son os motivos desta baixa execución orzamentaria no terceiro
trimestre do ano 2021 na partida 723C?
Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/01/2022 11:49:30
Julio Torrado Quintela na data 11/01/2022 11:49:40

99816

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Maria González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As 6.540 explotacións lácteas que aínda quedan neste País corren serio perigo de
peche. Elas producen o 45% do leite de todo o estado. Un produto de superior calidade,
cun medio de produción baseado na superficie agraria que en boa medida sustenta a
alimentación e dá espazo á cabana gandeira.
Aínda así, boa parte deste sector amosa unha dependencia perigosa dos insumos
esóxenos que na volatilidade dos seus prezos, periodicamente, someten a duras probas a
viabilidade destas explotacións. A esta volatilidade hai que sumar que nestes tempos a
suba e abuso dos oligopolios das eléctricas e dos combustibles fan insostible a situación.
A lóxica do mercado debera traer unha suba compensatoria, no prezo final do
produto, para estes custes de produción. Tal suba, tímida, xa se deu pero non repercutiu
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no produtor e seguimos na mesma.
A situación mantívose no tempo porque moitas explotacións teñen contratos
anuais para pensos, electricidade e mesmo combustible, mais chegado o 1 de xaneiro o
conto muda.
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Todo isto acontece fronte á impasibilidade dos gobernos da Xunta e do Estado.
O da Xunta coa súa teimosa negativa a actuar de árbitro ou intermediario ... “ o mercado
manda...” ...”a lei prohíbeo...” E o goberno do Estado lava as mans coma Pilatos logo
de facer unha burla de lei chamada da Cadea Alimentaria, aprobada polo Ministerio de
Agricultura que teoricamente obriga a que os prezos en orixe dos alimentos se adapten ó
que custa producilos”. Claro que posta a obriga non establece mecanismos para fixar
obxectivamente tales custes de produción.
O conto é serio pois a suba de materias primas como a solla, a colza, ou a fariña
de millo, que subiron un 50% no último ano, os abonos de síntese, o gasóleo agrícola
que pasou de 55 a 85 céntimos ou o recibo da luz, con incrementos de máis do 50%
están a reducir a escasa marxe coa que traballaban as explotacións leiteiras. Nun cálculo
serio estes elementos condicionan o 60% dos custes de produción, e estes móvense
nunha forquita de 30 a 40 cts. polo que cun incremento dun 30% destes custes temos o
litro de leite entre 5 e 8 cts. máis caro. E non esquezamos que estamos a falar dun sector
estratéxico para o conxunto de Galicia que ve ameazado neste momento a súa
viabilidade.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
7ª:
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-- Se en teoría non se pode intervir nos prezos do mercado, cal é a solución que
ten pensado a Consellería para evita-lo peche das poucas explotacións que nos quedan?
-- É consciente a Consellería do abuso a que someten as empresas da industria e
da distribución do leite ós produtores neses contratos en que se obriga a admitir que o
prezo pagado cobre custes de produción?
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-- Que medidas pensa tomar o goberno galego para dotar ao sector lácteo
galego da presencia e peso que lle corresponde por volume de leite e por calidade do
mesmo tanto no Estado coma en Europa?
-- Como pensa corrixir a inxusta situación de se-lo leite galego o que se paga
menos ao produtor?
-- Ten avaliado a posibilidade de retomar a chamada Mesa do Leite?
-- Que número de explotacións lácteas levan feito ata o momento uso do
programa Conta Láctea presentado o pasado 4 de agosto ?
-- Avanzouse algo na negociación que se ía ter co Ministerio para que servira
como referencia para fixar custes de produción?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Maria González Albert
Carmen Aira Díaz
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Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 12:13:23
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María González Albert na data 11/01/2022 12:13:26
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María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 12:13:34
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz e Daniel Castro García, deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Consellería do Medio Rural marcouse como obxectivo, no ano 2017, rematar
130 procesos de concentración parcelaria en vigor espallados por toda Galiza nos catro
anos da pasada X Lexislatura, e iniciar o proceso de reestruturación e posta en valor da
terra en novas áreas.
Para potenciar os procesos de reestruturación parcelaria, a Consellería anunciara
que ía aportar arredor de 20 millóns anuais ata o 2020.
Segundo a consellería, esta dotación permitirá facer os camiños principais e
secundarios, acondicionar as novas leiras e avanzar nas distintas fases administrativas.
Na actualidade hai dous procesos de concentración parcelaria no concello de
Mondoñedo, un na parroquia de Sasdónigas, declarado de utilidade pública no ano 1967
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e que afecta a 252 propietarios, e outro denominado Zona Norte, declarado de utilidade
pública no 1991 nas parroquias de Masma, Vilamor e Couboeira e que afecta a 761
propietarios.
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Ámbalas dúas concentracións teñen superada xa a fase de aprobación do acordo
de reestruturación parcelaria e só faltaría a entrega das Actas de Reorganización da
Propiedade.
O artigo 60 da Lei 4/ 2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial
agraria de Galicia indica que, “unha vez aprobadas as bases de reestruturación
parcelaria, a dirección xeral competente en materia de desenvolvemento rural, por
proposta do servizo provincial correspondente, aprobará un plan de obras que
reflectirá todas as actuacións en infraestruturas rurais colectivas indispensables para a
reestruturación parcelaria”.
Estarán incluídas no plan as obras de acondicionamento e mellora da estrutura
dos novos predios a eliminación de accidentes naturais ou artificiais que impidan ou
dificulten o cultivo acaído dos predios de substitución, o saneamento de terras, as
nivelacións e outros traballos de conservación do solo e, en xeral, calquera actuación
que mellore a viabilidade do predio para o seu cultivo.
Na

concentración

de

Sasdónigas

non

existe

ningún

proxecto

de

acondicionamento de parcelas, e en relación á concentración parcelaria da Zona Norte,
no ano 2012 fíxose un proxecto de acondicionamento porque o persoal técnico da
Consellería considerou que era necesario, pero segundo as informacións que ten o noso
grupo, estas melloras non se van levar a cabo e vanse entregar as actas de
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reorganización da propiedade sen executar o proxecto de acondicionamento.

En base ao exposto, e tendo en conta a importante actividade agraria nas zonas
de concentración afectadas, que hai explotacións agrarias prexudicadas por non poderen
facer uso debido das parcelas e que en todo este tempo transcorrido, desde que os
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veciños propuxeran as melloras dos predios ata agora, moitos propietarios xa
acondicionaron as novas parcelas de substitución pola súa conta, formúlanse as
seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 7ª :
. Cal é a razón que leva á Consellería de Medio Rural a esta demora e abandono
dos procesos de Reestruturación da Propiedade na parroquia de Sasdónigas e nas da
Zona Norte de Mondoñedo?
. Que medidas pensa tomar nun prazo inmediato?
. Pensa depurar responsabilidades nestes retrasos inxustificados e neste
pretendido irregular remate do proceso?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Daniel Castro García
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Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 12:15:20
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Daniel Castro García na data 11/01/2022 12:15:28
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O BNG desde a Consellería de Medio Rural da Xunta impulsou o ente público
INGACAL que xa estaba previsto na Lei 2/2002 de Calidade Alimentaria de Galiza do
último goberno Fraga para modernizar as estruturas de investigación pública agraria en
Galiza. Nada se volveu facer neste eido.
Definiuse un cadro de postos por especialidades para dar cabida ao persoal
doutor e tecnólogo formado en diversos centros de investigación, especialista en
produción de leite, en tecnoloxías ambientais, en fertilización, en viticultura, en horta...
e iniciouse o proceso selectivo oportuno, sen incremento de gasto algún. Acometeuse a
renovación de equipamentos, maquinaria, instrumentación, laboratorios e naves na
medida que os orzamentos o permitían.
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Ao mesmo tempo, en 2006, dotábase ao denominado Centro Tecnolóxico da
Carne de persoal investigador doutor e tecnólogo para crear sinerxías e
complementariedades coas actividades de investigación en sistemas de produción
desenvolvidas no CIAM.
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Tamén, en 2008, constrúese o novo edificio do LIGAL en Mabegondo para, en
paralelo co labor de velar pola alta calidade do leite galego mediante as analíticas e
controis, poder crear un complexo tecnolóxico de I+D onde os actores fosen a
produción e a industria (representados no LIGAL) e a investigación (representados no
CIAM), intensificándose unha exitosa colaboración iniciada xa desde comezos dos anos
90 cando o LIGAL e o CIAM inician distintos proxectos de investigación en materia de
mellora da calidade das forraxes utilizadas nas explotacións leiteiras galegas e dos
métodos de predición do seu valor nutricional para redución de custos de alimentación.
Nada se investiu desde aquela, nin se volveron cubrir mediante persoal
especialista as vacantes do persoal funcionario, altamente competente nas respectivas
áreas de investigación (mellora xenética de millo, mellora de pratenses, produción de
carne de vacún, etc.) que se ían producindo, chegando a pecharse liñas enteiras de
traballo. Todo nun proceso consciente de desmantelamento do público e a favor de non
sabemos que.
E nestas, en plena campaña da chamada Lexislatura do Rural, operación
propagandística dirixida a agochar os efectos das erradas políticas do PP, a mediados de
2018 modifícase a estrutura do ente INGACAL polo da axencia pública AGACAL, con
oito anos de retraso respecto dos prazos marcados pola lei de funcionamento da
administración autonómica do ano 2010 (Lei 16/2010 LOAXFAGA).
Pois ben. Neste último decenio o abandono da investigación pública e en
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concreto do CIAM era manifesto. O centro de Mabegondo non diriamos que aguantaba
en base á caridade pero si que se mantiña operativo a duras penas e mercede á
responsabilidade e sacrificio dos seus traballadores, cun cadro cada vez máis reducido,
na procura de fondos de investigación.
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Interpelamos ao primeiro Director Xeral de estrea na AGACAL na súa
presentación de intencións na Comisión 7ª. Boas intencións e nula verificación das
mesmas, como quedou de manifesto en distintas interpelacións na comisión de
agricultura. Novo director xeral desde hai algo máis dun ano e o mesmo escenario,
mentres os centros navegan sen rumbo fixo, cunha absoluta falta de proxecto e boa
gobernanza.
Aínda así, grazas ao esforzo do persoal investigador dos centros, mantense, de
forma agónica, a actividade investigadora, cunha ratio de proxectos por investigador
moi elevado e que case nun 90% se realizan en colaboración con pequenas e medianas
empresas do sector. Pero esta actividade está tocada de morte e non se poderá manter
por moito tempo de non se reverteren as condicións.
Porque a pesar das repetidas promesas non se observa unha mellora na situación
do sistema público de investigación agraria dependente da Consellería de Medio Rural.
O devalo deste sistema, ao contrario do acontecido en áreas desenvolvidas do espazo
europeo e mesmo estatal, entra en colisión directa coas estratexias de recuperación
post-covid onde o fomento da investigación figura coma actividade prioritaria para
tales tarefas. Máis ben todo o contrario porque o desmantelamento do sistema público
de investigación agraria continúa.
1--RECURSOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN
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1.1.- Saqueo de postos de investigación e de apoio á investigación do CIAM
na nova RPT: Non hai moito que se fixo público o borrador da RPT da AGACAL onde
se integran os centros de investigación da Consellería. Centremos no CIAM a análise
deste apartado por ser o centro de referencia en investigación agrogandeira de maior
importancia.
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Neste borrador advírtese a desaparición de postos de persoal
investigador e de apoio á investigación ( funcionario e laborais de campo), 5 técnicos
N22 e 7 de persoal de apoio – Laboral
Esta redución proposta para o CIAM ten un valor bruto aproximado de
350.000 euros anuais.
É así como se impulsa a investigación?
1.2.- Apaño nos Servizos Centrais da Agacal a costa do persoal
investigador: Esta redución do Capítulo 1 no CIAM utilízase para crear postos de
xestión na estrutura dos Servizos Centrais da AGACAL pretendéndose así corrixir o
erro cometido na xestión do INGACAL na pasada lexislatura e posteriormente
aumentados na súa mutación a Axencia á que non se lle dotou dos medios necesarios
para xestionar un ente desta envergadura, tanto no cometido de protección e promoción
da calidade diferencial coma de investigación e formación agroforestal.
1.3.- Conxelación administrativa do persoal laboral investigador: Ademais
do persoal investigador funcionario da AGACAL, hai 11 postos de persoal doutor e
tecnólogo que son persoal laboral da propia axencia. Na actualidade constitúen un
activo esencial para as actividades de investigación desta axencia toda vez que foron
obxecto de selección en base á súa especialización nas respectivas áreas de traballo en
oposicións públicas convocadas en 2008 polo INGACAL. Este persoal altamente
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especializado está nunha especie de limbo administrativo sen carreira investigadora
nin promoción laboral.
1.4.- Expulsión da Axencia do valioso persoal especialista doutor formado
no CIAM: Tal e como queda a RPT actual, de se confirmar, habería aínda 7 postos de
investigación vacantes de persoal funcionario. A cobertura destes postos por persoal
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interino tomado de listas dos distintos corpos da Xunta en base á titulación, non é
garantía da súa capacitación investigadora nin asegura que este persoal se poida formar
adecuadamente. Este sistema de recruta de persoal non é compatible coa
competitividade e competencia dos centros de investigación e diminúe de forma
definitiva a súa funcionalidade. É incompatible tamén coa estabilización do xove (cada
vez menos) persoal doutor formado nos centros, que se especializou nun duro proceso e
que se ve forzado a marchar ( moitas veces ao estranxeiro ou ao paro ) porque este
proceso de formación de persoal investigador non atopa continuidade na ríxida xestión
funcionarial da Xunta onde as capacidades e competencias dunha persoa veñen
definidas unicamente pola súa titulación. Sen embargo a Lei 2/2015 de Emprego
Público de Galiza recoñece a existencia da Escala de investigadores e expertos en
desenvolvemento tecnolóxico dentro do subgrupo A1 (titulados superiores) coas
especialidades reservadas a persoal doutor investigador

e a persoal licenciado

(tecnólogo). A conversión e adecuación dos postos de investigación e tecnólogos
existentes na AGACAL, desde a pertenza actual a escalas funcionariais ( agrónomos,
veterinarios... ) á existente escala de investigadores contribuiría a resolver os
problemas actuais de acceso aos postos de investigación de persoal especializado.
2.- A MODIFICACIÓN DA ESTRUTURA DA AGACAL
Coma

“ferramenta

estratéxica

de

mellora

da

competitividade

e

a

sustentabilidade do sector agro-gandeiro-forestal “ arrincou a presente lexislatura coa
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proposta de crear unha Fundación Agraria Aplicada coa fin de integrar o I+D+i público
nunha única estrutura. Propúxose así, unha modificación da estrutura existente da
AGACAL orientando a xestión cara a unha fundación.
Non se pode, e así o fixemos constar neste Parlamento, renunciar á
operatividade dunha axencia pública autonómica, ente instrumental de primeiro nivel,
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para poder sortear as dificultades operativas e de funcionamento que as actividades de
investigación parecen ter dentro das rixideces da administración da Xunta. E xa non
digamos cando o modelo proposto por parte do PP era o da fundación Centro
Tecnolóxico da Carne, que renunciou a converterse nun verdadeiro centro tecnolóxico,
que funciona de xeito virtualmente desconectado do sistema público de centros da
AGACAL, que foi obxecto de importantes achegas económicas de fondos de I+D con
resultados descoñecidos e que conta cunha dirección sobre a que pesan serias sospeitas
de anomalías na xestión dos fondos de investigación.
3.- ORZAMENTO PROPAGANDISTA NON EXECUTADO.
O pasado orzamento do programa 561A (plan galego de I+D) da AGACAL
pasou de 16,9 a 22,9 ME en 2021. Sen embargo non é o que parece pois basicamente o
incremento débese a un gasto lixeiramente maior de fondos FEADER do PDR 20142020 que está rematando e, sobre todo, á previsión de gasto de 6ME dunha nova
procedencia (FEDER-REACT)
En paralelo, as partidas de equipamento eran ridículas. De feito as consignadas
para investimentos en equipamento científico e para maquinaria de tódolos centros da
AGACAL que fora de 400.000 euros no 2020 baixou a a 150.000 no 2021. Non se
acometeu a renovación dos equipamentos e maquinaria dos centros, de forma xeral,
desde o orzamento de 2.009, hai 12 anos.
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Claro que se mantivo para 2021 a partida de 308.000 euros de Fondos Propios
Libres para o “Concurso de ideas Sergude” , 616mil euros en ideas en dous anos, moito
máis do investido en medios materiais para os centros nese período.
Chama a atención a importante partida de fondos FEDER REACT (4ME) para o
“Centro de Promoción e Imaxe Espello de Rural Sergude “ . Non se entende cal é o
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obxecto da principal partida de investimento do programa de investigación agraria, alén
de promover unha imaxe virtual do rural galego utilizando fondos deste programa en
vez de acometer un decidido programa de mellora dos centros públicos de I+D+i da
Consellería do Medio Rural.
Os 2 millóns de euros FEDER-REACT restantes estaban destinados á
realización de obras no CIAM (Banco de Xermoplasma, Nave experimental de leite...)
A día de hoxe NADA se executou destes fondos, dando unha nefasta imaxe de mala
xestión en tempos de reactivación económica que tanto necesita o país.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. Cal é a razón pola que se suprimen (na RPT) 12 postos de persoal investigador
e de apoio á investigación?
. Por que non se adscriben os postos de persoal de investigación á escala de
investigadores e expertos en desenvolvemento tecnolóxico (Lei 2/2015 de emprego
público de Galiza), incluído o persoal laboral doutor investigador e tecnólogo da
AGACAL?
. Cando pensa o goberno galego dotar economicamente de xeito plurianual nas
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áreas de actuación do CIAM-AGACAL (Proxectos FEADER-Capítulo VI) para
contratar temporalmente persoal investigador doutor especialista ata a convocatoria de
oposicións para persoal especialista?
. Cando pensa convocar oposicións para cobertura de postos vacantes dentro da
escala de investigadores/as a fin de consolidar a capacidade investigadora?
7
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. Cando pensa o goberno galego integrar o CTC na AGACAL ?
. Ten previsto para o 2022 dotar nos orzamentos a mellora das instalacións
experimentais, dos equipamentos científicos e da maquinaria

do CIAM de xeito

suficiente?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
María González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 12:16:50
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María González Albert na data 11/01/2022 12:16:59

María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 12:17:07
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 1996 presidente da Federación Galega de Panaderías (FEGAPAN), formula
unha petición ao CIAM na que amosa o “seu interese por chegar a dispoñer dunha
produción importante, estable e organizada, dunha ou máis variedades de trigo
galego con garantía de autenticidade varietal, coas que abordar a fabricación dun
pan galego de alta calidade”.
Comezouse a traballar cun ecotipo local de trigo recollido en Callobre -Miño-A
Coruña en 1996 do que máis tarde, tras un proceso de mellora xenética saíu a variedade
comercial Callobre. Establecíase así, un itinerario de transferencia desta variedade
desde o CIAM ata os panadeiros.
En 2004 creouse a Asociación de Produtores de Trigo Callobre (APROCA) con
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sede en Xinzo de Limia.
En 2006 rexístrase esta variedade Callobre no Rexistro de Variedades
Comerciais do MAGRAMA e en 2015 rexístrase tamén a variedade de conservación de
trigo galego Caaveiro .
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Consecuencia das actividades asociadas ao Itinerario de Transferencia e de
APROCA chegou a cultivarse un máximo de 370tm de trigo Callobre ao que
contribuíron as axudas recibidas do PDR 2007-2013.
A superficie destinada ao cultivo de trigo en Galicia baixou desde un máximo de
42.080 has en 1967 a 13.462 en 2020... Tendo en conta que gran parte das mesmas
destínase ao cultivo de variedades foráneas de canaveira baixa e so unha moi pequena
parte corresponde a trigo galego que como consecuencia está en risco de erosión
xenética. Nos últimos tempos a desaforada plantación ilegal de eucalipto en terras de
cultivos agrícolas está contribuíndo a esta desfeita.
É necesario engadir que o trigo galego, de canaveira alta, é menos produtivo que
as variedades modernas, de canaveira baixa por non poder intensificar o seu cultivo
aplicando doses altas de abonos nitroxenados porque encama.
Velaquí as dúas xustificacións ás axudas ao seu cultivo por parte do PDR 20072013. Sorprende pois que na orde de axudas do 29 de xaneiro de 2016 que establece
pagos directos á agricultura no contexto do PDR 2014-2020 non se contemple aos
produtores de trigo Callobre e Caaveiro, e así as últimas son en 2014.
E velaí que a 20 de decembro de 2019 o Diario Oficial da Unión Europea
publicaba o Regulamento de execución da Comisión polo que se inscribía a IXP “Pan
Galego” (posto tamén no idioma imperial, Pan Gallego, por aquilo de facilitar o
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entendemento) no rexistro europeo de denominacións de orixe e indicacións xeográficas
protexidas.
A 28 de xullo de 2020 o DOG publicaba a orde da C. do Medio Rural aprobando
o regulamento desta IXP e do seu Consello Regulador. Poñíase así o ramo a un
laborioso proceso encetado en 2015.
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A IXP Pan Galego establece as condicións mínimas en composición, aroma,
sabor, cocción... que deberá cumprir o produto que queira acollerse a esta
denominación, entre elas está que deberá levar como mínimo un 25% de trigo do país.
Feito todo este traballo, na teoría, so falta cocer o pan seguindo as normas
descritas, pero... O pan con indicación xeográfica protexida non se acaba de ver, e se
non se ve nas panaderías e nos mercados con ese selo que avale unha calidade
constatable resulta que non temos feito case nada, porque se o consumidor non é
chamado á proba e consumo deste pan...
Porque o tirón que esta IXP debera ter na superficie agrícola cultivada debera
ser visible a estas alturas.
Porque o pan artesanal de fariñas centea e milla, do país, debera estar chamando
á porta por selos de calidade que incentivasen toda esa cadea necesaria para ser posto na
mesa... E non é así.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. En que situación de expansión se encontra neste momento a IXP Pan Galego?
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. Cales foron e son as medidas de apoio a esta IXP levadas a cabo desde a
Consellería do Medio Rural?
. Cal é o número de hectáreas dedicadas ao cultivo das variedades Callobre e
Caaveiro?
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. Ten pensado o goberno galego iniciar as accións de identificación e obtención
de variedades de centeo e millo do país que poidan sustentar a aparición de selos de
calidade en pan artesanal elaborado en base a estas fariñas?

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
María González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 11/01/2022 12:18:12

María González Albert na data 11/01/2022 12:18:15
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 11/01/2022 12:18:25
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