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Fascículo 1
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SUMARIO
1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación

ı 36367 (11/PNP-003250)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 12 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en materia de centrais hidroeléctricas re133413
versibles

ı 36461 (11/PNP-003259)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en materia de atención primaria

Admisión a trámite e publicación

133417

ı 36141 (11/PNP-003225)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno de Galicia para a correcta aplicación do or133424
denamento xurídico na avaliación ambiental de proxectos

ı 36143 (11/PNP-003226)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas comunidades de
133426
augas en Galicia e, nomeadamente, coa de Naia, Sabaxáns e Cortellas, en Vigo

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 36152 (11/PNP-003227)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir a protección da saúde laboral
nas instalacións da empresa Surexport
133429

ı 36173 (11/PNP-003228)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis

133388
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Sobre a asunción por parte da Xunta de Galicia da realización, cos seus propios recursos, dos informes sobre as medidas de apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade
133432
xurídica

ı 36195 (11/PNP-003230)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as medidas que debe tomar o Goberno galego para implementar máis servizos de atención
133435
bucodental

ı 36205 (11/PNP-003231)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 6 máis
Sobre as actuacións que debe adoptar o Goberno galego para derrogar o artigo da Lei da área metropolitana de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun plan de transporte metropolitano de Galicia
133437

ı 36214 (11/PNP-003232)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cumprir o acordo de remitir
unha proposta de cambio de titularidade de estradas que inclúa a totalidade da estrada provincial
EP-8001 (Carracedo-Caldas de Reis-Catoira) coa ponte incluída
133440

ı 36225 (11/PNP-003233)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co recoñecemento e preser133443
vación das razas de cans para gandaría e caza

ı 36235 (11/PNP-003234)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en materia de selos de calidade agroali133447
mentaria
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ı 36241 (11/PNP-003235)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a presentación no Parlamento pola Xunta de Galicia de informes sobre a educación ambiental
e o funcionamento do Observatorio Galego de Educación Ambiental, así como a posta en marcha dun
proceso participativo para aprobar en 2023 unha nova Estratexia galega de educación ambiental
133453

ı 36250 (11/PNP-003236)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis

133389
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Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa problemática de contami133457
nación e saneamento da ría de Pontevedra

ı 36278 (11/PNP-003239)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a convocatoria de axudas á vivenda no marco do Bono Alugueiro Novo e a posta en marcha
dun plan estratéxico para o acceso á vivenda da mocidade
133461

ı 36284 (11/PNP-003240)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para dotar o Centro de Saúde de Lalín de
atención de pediatría polas tardes sen recortar o servizo de mañá
133463

ı 36290 (11/PNP-003241)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia par asumir a competencia das escolas infantís
municipais e, entre tanto cubrir o custo da prestación do servizo no marco da gratuidade da matrícula
133467

ı 36297 (11/PNP-003242)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e Pérez Fernández, Rosana
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co servizo de practicaxe na
Costa da Morte
133470

ı 36307 (11/PNP-003243)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Pérez Fernández, Rosana
Sobre o procedemento que debe iniciar o Goberno galego para a transferencia da titularidade dos
espazos de dominio público portuario de Vilaxoán e O Carril que non teñan uso portuario e están
inseridos na trama urbana
133475
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ı 36317 (11/PNP-003244)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para consensuar o calendario escolar,
coas pertinentes datas de recuperación, cos distintos sindicatos e a comunidade educativa
133478

ı 36326 (11/PNP-003245)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre a inclusión da perspectiva de xénero nas sucesivas convocatorias de subvencións e axudas
da Consellería do Medio Rural e a revisión do caso concreto dunha axuda denegada a unha moza
133480
agricultora embarazada

133390
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ı 36336 (11/PNP-003246)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a cobertura durante
todo o ano do servizo de pediatría no Centro de Saúde de Porto do Son
133483

ı 36341 (11/PNP-003247)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir a cobertura inmediata do
persoal facultativo do Centro de Saúde de Palmeira
133485

ı 36343 (11/PNP-003248)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Arcebispado de Santiago para a retirada inmediata da simboloxía falanxista que decora o botafumeiro que se exhibe ao público na catedral
133487
de Santiago de Compostela

ı 36366 (11/PNP-003249)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para poder abrir un centro de día ou recurso similar para persoas maiores e/ou dependentes no concello de Touro antes de que remate
133490
este ano

ı 36375 (11/PNP-003251)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para deseñar unha nova e verdadeira estratexia de loita contra o cambio climático
133492

ı 36390 (11/PNP-003252)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co club Rotogal Boiro Voleibol
133496
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ı 36395 (11/PNP-003253)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coas competencias en materia
de consumo do Instituto Galego de Consumo e da Competencia e a súa reforma, impulsando un
debate entre os grupos parlamentarios e o Consello Galego de Consumidores e Usuarios
133499

ı 36410 (11/PNP-003254)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

133391

XI lexislatura. Número 338. 29 de xuño de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para recuperar a asistencia sanitaria no
133504
consultorio de Vilaxóan

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

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

ı 36359 (11/PNC-003360)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 14 máis
Sobre a solicitude que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno de España dun PERTE singular para destinar os fondos necesarios que permitan dar viabilidade aos proxectos industriais
priorizados pola Comunidade Autónoma
133507

ı 36360 (11/PNC-003361)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 14 máis
Sobre a solicitude que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno de España dun PERTE singular para destinar os fondos necesarios que permitan dar viabilidade aos proxectos industriais
priorizados pola Comunidade Autónoma
133511

ı 36361 (11/PNC-003362)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 13 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para declarar de interese público as centrais hidroeléctricas reversibles como activos de almacenamento enerxético, a tipoloxía e tramitación de proxectos e o respecto por eles do Plan hidrolóxico
133516

ı 36460 (11/PNC-003372)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en materia de atención primaria

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

133520

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 36140 (11/PNC-003336)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno de Galicia para a correcta aplicación do ordenamento xurídico na avaliación ambiental de proxectos
133525

ı 36144 (11/PNC-003337)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 4 máis

133392
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas comunidades de
133527
augas en Galicia e, nomeadamente, coa de Naia, Sabaxáns e Cortellas, en Vigo

ı 36153 (11/PNC-003338)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir a protección da saúde laboral
133530
nas instalacións da empresa Surexport

ı 36165 (11/PNC-003339)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para investigar o accidente acontecido
no festival O Son do Camiño, así como para establecer as medidas de seguridade e inspección laboral necesarias
133533

ı 36174 (11/PNC-003340)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a asunción por parte da Xunta de Galicia da realización, cos seus propios recursos, dos informes sobre as medidas de apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade
xurídica
133535

ı 36196 (11/PNC-003342)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as medidas que debe tomar o Goberno galego para implementar máis servizos de atención
bucodental no Servizo Galego de Saúde
133538

ı 36206 (11/PNC-003343)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 6 máis
Sobre as actuacións que debe adoptar o Goberno galego para derrogar o artigo da Lei da Área Metropolitana de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun Plan de transporte metro133540
politano de Galicia
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ı 36207 (11/PNC-003344)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 6 máis
Sobre as actuacións que debe adoptar o Goberno galego para derrogar o artigo da Lei da Área Metropolitana de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun Plan de transporte metro133543
politano de Galicia

ı 36215 (11/PNC-003345)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis

133393
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cumprir o acordo de remitir
unha proposta de cambio de titularidade de estradas que inclúa a totalidade da estrada provincial
EP-8001 (Carracedo-Caldas de Reis-Catoira) coa ponte incluída
133546

ı 36224 (11/PNC-003346)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co recoñecemento e preservación das razas autóctonas de cans para pastoreo e caza
133549

ı 36236 (11/PNC-003347)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en materia de selos de calidade agroalimentaria
133553

ı 36242 (11/PNC-003348)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a presentación no Parlamento pola Xunta de Galicia de informes sobre a educación ambiental e o funcionamento do Observatorio Galego de Educación Ambiental, así como a posta en
marcha dun proceso participativo para aprobar en 2023 unha nova Estratexia galega de educación
ambiental
133559

ı 36251 (11/PNC-003349)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa problemática de contaminación e saneamento da ría de Pontevedra
133563

ı 36279 (11/PNC-003350)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a convocatoria de axudas á vivenda no marco do Bono Alugueiro Novo e a posta en marcha
133567
dun plan estratéxico para o acceso á vivenda da mocidade
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ı 36285 (11/PNC-003351)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para dotar o Centro de Saúde de Lalín de
atención de pediatría polas tardes sen recortar o servizo de mañá
133569

ı 36291 (11/PNC-003352)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis

133394
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Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia par asumir a competencia das escolas infantís
municipais e, entre tanto cubrir o custo da prestación do servizo no marco da gratuidade da matrícula
133573

ı 36298 (11/PNC-003353)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e Pérez Fernández, Rosana
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co servizo de practicaxe na
133576
Costa da Morte

ı 36308 (11/PNC-003354)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Pérez Fernández, Rosana
Sobre o procedemento que debe iniciar o Goberno galego para a transferencia da titularidade dos
espazos de dominio público portuario de Vilaxoán e O Carril que non teñan uso portuario e están
inseridos na trama urbana
133581

ı 36318 (11/PNC-003355)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para consensuar o calendario escolar, coas pertinentes datas de recuperación, cos distintos sindicatos e a comunidade educativa
133584

ı 36327 (11/PNC-003356)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre a inclusión da perspectiva de xénero nas sucesivas convocatorias de subvencións e axudas
da Consellería do Medio Rural e a revisión do caso concreto dunha axuda denegada a unha moza
agricultora embarazada
133586

ı 36335 (11/PNC-003357)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a cobertura durante
133589
todo o ano do servizo de pediatría no Centro de Saúde de Porto do Son
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ı 36340 (11/PNC-003358)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir a cobertura inmediata do
persoal facultativo do Centro de Saúde de Palmeira
133591

ı 36344 (11/PNC-003359)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis

133395
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Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Arcebispado de Santiago para a retirada inmediata da simboloxía falanxista que decora o botafumeiro que se exhibe ao público na catedral
133593
de Santiago de Compostela

ı 36365 (11/PNC-003363)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para poder abrir un centro de día ou recurso similar para persoas maiores e/ou dependentes no concello de Touro antes de que remate
133596
este ano

ı 36374 (11/PNC-003364)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para deseñar unha nova e verdadeira estratexia de loita contra o cambio climático
133598

ı 36391 (11/PNC-003365)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co club Rotogal Boiro Voleibol
133602

ı 36396 (11/PNC-003366)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coas competencias en materia de consumo do Instituto Galego de Consumo e da Competencia e a súa reforma, impulsando un debate entre os grupos parlamentarios e o Consello Galego de Consumidores e
Usuarios
133605

ı 36409 (11/PNC-003367)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para recuperar a asistencia sanitaria no
133610
consultorio de Vilaxóan
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1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.6. Modiﬁcacións orzamentarias

Toma de coñecemento e traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos e
publicación

ı 36155 (11/MOP-000025)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Modiﬁcacións orzamentarias correspondentes ao mes de maio de 2022

133613

133396
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1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á Mesa da Comisión e
publicación

ı 36440 (11/CPC-000077)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da Xunta de Galicia, por petición propia, para presentar o Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030
133672

1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, e publicación

ı 36459 (11/INT-001898)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobbre a política do Goberno galego en materia de atención primaria

Admisión a trámite e publicación

133674

ı 36145 (11/INT-001875)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 4 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de comunidades de traídas de augas no rural
133680

ı 36157 (11/INT-001876)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as inspeccións nos centros e traballo

133682

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a prevención da contaminación mariña

133686

ı 36169 (11/INT-001877)
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ı 36178 (11/INT-001878)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre os deberes e a responsabilidades da Xunta de Galicia en materia de asistencia social e a ca133688
pacidade xurídica das persoas con discapacidade

ı 36182 (11/INT-001879)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as unidades de coidados intermedios

133691
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ı 36197 (11/INT-001881)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a atención bucodental polo Servizo Galego de Saúde

133694

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de dependencia

133696

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a transferencia de estradas ás Deputacións

133698

ı 36201 (11/INT-001882)
ı 36216 (11/INT-001883)
ı 36226 (11/INT-001884)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de recoñecemento e preservación das razas autóc133700
tonas

ı 36233 (11/INT-001885)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de transporte escolar

133704

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de calidade agroalimentaria

133708

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de educación ambiental

133714

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de saneamento das rías

133717

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia das axudas de alugueiro

133720

ı 36239 (11/INT-001886)
ı 36245 (11/INT-001887)

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 36252 (11/INT-001888)
ı 36280 (11/INT-001889)
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ı 36294 (11/INT-001890)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego verbo das escolas infantís municipais

ı 36301 (11/INT-001891)

133722

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e Pérez Fernández, Rosana
Sobre a política do Goberno galego verbo do servizo de practicaxe nos portos autonómicos
133725

ı 36319 (11/INT-001892)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre o calendario escolar

133730

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre a concesión de subvencións agrarias

133732

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o cumprimento dos valores democráticos na simboloxía en bens relixiosos

133735

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre a política do Goberno galego en materia de enerxía e cambio climático

133739

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as competencias en materia de consumo

133743

ı 36328 (11/INT-001893)
ı 36347 (11/INT-001894)
ı 36373 (11/INT-001895)

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 36399 (11/INT-001896)
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 27 de xuño de 2022, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación
- 36367 (11/PNP-003250)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 12 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en materia de centrais hidroeléctricas reversibles
- 36461 (11/PNP-003259)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en materia de atención primaria

Admisión a trámite e publicación
- 36141 (11/PNP-003225)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno de Galicia para a correcta aplicación do ordenamento xurídico na avaliación ambiental de proxectos

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 36143 (11/PNP-003226)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas comunidades de
augas en Galicia e, nomeadamente, coa de Naia, Sabaxáns e Cortellas, en Vigo
- 36152 (11/PNP-003227)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir a protección da saúde laboral
nas instalacións da empresa Surexport
- 36173 (11/PNP-003228)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
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Sobre a asunción por parte da Xunta de Galicia da realización, cos seus propios recursos, dos informes
sobre as medidas de apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica
- 36195 (11/PNP-003230)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as medidas que debe tomar o Goberno galego para implementar máis servizos de atención
bucodental
- 36205 (11/PNP-003231)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 6 máis
Sobre as actuacións que debe adoptar o Goberno galego para derrogar o artigo da Lei da área metropolitana de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun plan de transporte metropolitano de Galicia
- 36214 (11/PNP-003232)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cumprir o acordo de remitir
unha proposta de cambio de titularidade de estradas que inclúa a totalidade da estrada provincial
EP-8001 (Carracedo-Caldas de Reis-Catoira) coa ponte incluída
- 36225 (11/PNP-003233)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co recoñecemento e preservación das razas de cans para gandaría e caza

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 36235 (11/PNP-003234)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en materia de selos de calidade agroalimentaria
- 36241 (11/PNP-003235)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a presentación no Parlamento pola Xunta de Galicia de informes sobre a educación ambiental
e o funcionamento do Observatorio Galego de Educación Ambiental, así como a posta en marcha
dun proceso participativo para aprobar en 2023 unha nova Estratexia galega de educación ambiental
- 36250 (11/PNP-003236)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
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Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa problemática de contaminación e saneamento da ría de Pontevedra
- 36278 (11/PNP-003239)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a convocatoria de axudas á vivenda no marco do Bono Alugueiro Novo e a posta en marcha
dun plan estratéxico para o acceso á vivenda da mocidade
- 36284 (11/PNP-003240)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para dotar o Centro de Saúde de Lalín de
atención de pediatría polas tardes sen recortar o servizo de mañá
- 36290 (11/PNP-003241)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia par asumir a competencia das escolas infantís
municipais e, entre tanto cubrir o custo da prestación do servizo no marco da gratuidade da matrícula
- 36297 (11/PNP-003242)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e Pérez Fernández, Rosana
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co servizo de practicaxe na
Costa da Morte
- 36307 (11/PNP-003243)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Pérez Fernández, Rosana
Sobre o procedemento que debe iniciar o Goberno galego para a transferencia da titularidade dos
espazos de dominio público portuario de Vilaxoán e O Carril que non teñan uso portuario e están
inseridos na trama urbana

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 36317 (11/PNP-003244)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para consensuar o calendario escolar,
coas pertinentes datas de recuperación, cos distintos sindicatos e a comunidade educativa
- 36326 (11/PNP-003245)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre a inclusión da perspectiva de xénero nas sucesivas convocatorias de subvencións e axudas
da Consellería do Medio Rural e a revisión do caso concreto dunha axuda denegada a unha moza
agricultora embarazada
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- 36336 (11/PNP-003246)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a cobertura durante
todo o ano do servizo de pediatría no Centro de Saúde de Porto do Son
- 36341 (11/PNP-003247)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir a cobertura inmediata do
persoal facultativo do Centro de Saúde de Palmeira
- 36343 (11/PNP-003248)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Arcebispado de Santiago para a retirada inmediata da simboloxía falanxista que decora o botafumeiro que se exhibe ao público na catedral
de Santiago de Compostela
- 36366 (11/PNP-003249)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para poder abrir un centro de día ou recurso similar para persoas maiores e/ou dependentes no concello de Touro antes de que remate
este ano
- 36375 (11/PNP-003251)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para deseñar unha nova e verdadeira estratexia de loita contra o cambio climático

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 36390 (11/PNP-003252)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co club Rotogal Boiro Voleibol
- 36395 (11/PNP-003253)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coas competencias en materia
de consumo do Instituto Galego de Consumo e da Competencia e a súa reforma, impulsando un
debate entre os grupos parlamentarios e o Consello Galego de Consumidores e Usuarios
- 36410 (11/PNP-003254)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para recuperar a asistencia sanitaria no
consultorio de Vilaxóan

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación á comisión e publicación
- 36359 (11/PNC-003360)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 14 máis
Sobre a solicitude que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno de España dun PERTE singular para destinar os fondos necesarios que permitan dar viabilidade aos proxectos industriais
priorizados pola Comunidade Autónoma
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 36360 (11/PNC-003361)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 14 máis
Sobre a solicitude que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno de España dun PERTE singular para destinar os fondos necesarios que permitan dar viabilidade aos proxectos industriais
priorizados pola Comunidade Autónoma
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 36361 (11/PNC-003362)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 13 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para declarar de interese público as centrais hidroeléctricas reversibles como activos de almacenamento enerxético, a tipoloxía e tramitación de proxectos e o respecto por eles do Plan hidrolóxico
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 36460 (11/PNC-003372)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en materia de atención primaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 36140 (11/PNC-003336)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno de Galicia para a correcta aplicación do ordenamento xurídico na avaliación ambiental de proxectos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 36144 (11/PNC-003337)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas comunidades de
augas en Galicia e, nomeadamente, coa de Naia, Sabaxáns e Cortellas, en Vigo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 36153 (11/PNC-003338)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir a protección da saúde laboral
nas instalacións da empresa Surexport
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 36165 (11/PNC-003339)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para investigar o accidente acontecido
no festival O Son do Camiño, así como para establecer as medidas de seguridade e inspección laboral necesarias
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 36174 (11/PNC-003340)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a asunción por parte da Xunta de Galicia da realización, cos seus propios recursos, dos informes sobre as medidas de apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade
xurídica
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 36196 (11/PNC-003342)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as medidas que debe tomar o Goberno galego para implementar máis servizos de atención
bucodental no Servizo Galego de Saúde
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 36206 (11/PNC-003343)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 6 máis
Sobre as actuacións que debe adoptar o Goberno galego para derrogar o artigo da Lei da Área Metropolitana de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun Plan de transporte metropolitano de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 36207 (11/PNC-003344)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

133405

XI lexislatura. Número 338. 29 de xuño de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Gallego Sanromán, María Leticia e 6 máis
Sobre as actuacións que debe adoptar o Goberno galego para derrogar o artigo da Lei da Área Metropolitana de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun Plan de transporte metropolitano de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 36215 (11/PNC-003345)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cumprir o acordo de remitir
unha proposta de cambio de titularidade de estradas que inclúa a totalidade da estrada provincial
EP-8001 (Carracedo-Caldas de Reis-Catoira) coa ponte incluída
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 36224 (11/PNC-003346)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co recoñecemento e preservación das razas autóctonas de cans para pastoreo e caza
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 36236 (11/PNC-003347)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en materia de selos de calidade agroalimentaria
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 36242 (11/PNC-003348)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a presentación no Parlamento pola Xunta de Galicia de informes sobre a educación ambiental
e o funcionamento do Observatorio Galego de Educación Ambiental, así como a posta en marcha dun
proceso participativo para aprobar en 2023 unha nova Estratexia galega de educación ambiental
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 36251 (11/PNC-003349)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa problemática de contaminación e saneamento da ría de Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 36279 (11/PNC-003350)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
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Sobre a convocatoria de axudas á vivenda no marco do Bono Alugueiro Novo e a posta en marcha
dun plan estratéxico para o acceso á vivenda da mocidade
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 36285 (11/PNC-003351)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para dotar o Centro de Saúde de Lalín de
atención de pediatría polas tardes sen recortar o servizo de mañá
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 36291 (11/PNC-003352)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia par asumir a competencia das escolas infantís municipais e, entre tanto cubrir o custo da prestación do servizo no marco da gratuidade da
matrícula
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 36298 (11/PNC-003353)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e Pérez Fernández, Rosana
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co servizo de practicaxe na
Costa da Morte
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 36308 (11/PNC-003354)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Pérez Fernández, Rosana
Sobre o procedemento que debe iniciar o Goberno galego para a transferencia da titularidade dos
espazos de dominio público portuario de Vilaxoán e O Carril que non teñan uso portuario e están
inseridos na trama urbana
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 36318 (11/PNC-003355)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para consensuar o calendario
escolar, coas pertinentes datas de recuperación, cos distintos sindicatos e a comunidade educativa
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 36327 (11/PNC-003356)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
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Sobre a inclusión da perspectiva de xénero nas sucesivas convocatorias de subvencións e axudas
da Consellería do Medio Rural e a revisión do caso concreto dunha axuda denegada a unha moza
agricultora embarazada
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 36335 (11/PNC-003357)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a cobertura durante
todo o ano do servizo de pediatría no Centro de Saúde de Porto do Son
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 36340 (11/PNC-003358)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir a cobertura inmediata do
persoal facultativo do Centro de Saúde de Palmeira
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 36344 (11/PNC-003359)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Arcebispado de Santiago para a retirada inmediata da simboloxía falanxista que decora o botafumeiro que se exhibe ao público na catedral
de Santiago de Compostela
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 36365 (11/PNC-003363)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para poder abrir un centro de día ou recurso similar para persoas maiores e/ou dependentes no concello de Touro antes de que remate
este ano
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 36374 (11/PNC-003364)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para deseñar unha nova e verdadeira estratexia de loita contra o cambio climático
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 36391 (11/PNC-003365)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co club Rotogal Boiro Voleibol
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 36396 (11/PNC-003366)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coas competencias en materia
de consumo do Instituto Galego de Consumo e da Competencia e a súa reforma, impulsando un
debate entre os grupos parlamentarios e o Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 36409 (11/PNC-003367)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para recuperar a asistencia sanitaria no
consultorio de Vilaxóan
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.6. Modiﬁcacións orzamentarias

Toma de coñecemento e traslado á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos e
publicación
- 36155 (11/MOP-000025)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Modiﬁcacións orzamentarias correspondentes ao mes de maio de 2022

1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á Mesa da Comisión e
publicación
- 36440 (11/CPC-000077)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da Xunta de Galicia, por petición propia, para presentar o Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, e publicación

- 36459 (11/INT-001898)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobbre a política do Goberno galego en materia de atención primaria
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Admisión a trámite e publicación
- 36145 (11/INT-001875)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 4 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de comunidades de traídas de augas no rural
- 36157 (11/INT-001876)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as inspeccións nos centros e traballo
- 36169 (11/INT-001877)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a prevención da contaminación mariña
- 36178 (11/INT-001878)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre os deberes e a responsabilidades da Xunta de Galicia en materia de asistencia social e a capacidade xurídica das persoas con discapacidade
- 36182 (11/INT-001879)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as unidades de coidados intermedios
- 36197 (11/INT-001881)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a atención bucodental polo Servizo Galego de Saúde
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- 36201 (11/INT-001882)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de dependencia
- 36216 (11/INT-001883)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a transferencia de estradas ás Deputacións
- 36226 (11/INT-001884)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
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Sobre a política do Goberno galego en materia de recoñecemento e preservación das razas autóctonas
- 36233 (11/INT-001885)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de transporte escolar
- 36239 (11/INT-001886)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de calidade agroalimentaria
- 36245 (11/INT-001887)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de educación ambiental
- 36252 (11/INT-001888)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de saneamento das rías
- 36280 (11/INT-001889)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia das axudas de alugueiro
- 36294 (11/INT-001890)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego verbo das escolas infantís municipais

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 36301 (11/INT-001891)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e Pérez Fernández, Rosana
Sobre a política do Goberno galego verbo do servizo de practicaxe nos portos autonómicos
- 36319 (11/INT-001892)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre o calendario escolar
- 36328 (11/INT-001893)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre a concesión de subvencións agrarias
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- 36347 (11/INT-001894)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o cumprimento dos valores democráticos na simboloxía en bens relixiosos
- 36373 (11/INT-001895)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre a política do Goberno galego en materia de enerxía e cambio climático
- 36399 (11/INT-001896)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as competencias en materia de consumo
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Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2022
María Elena Candia López
Vicepresidenta 1ª
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz Arias, José
Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López, Moisés Rodríguez Pérez, Sandra
Vázquez Domínguez, Borja Verea Fraiz, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo
Páez, José Manuel Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Begoña Freire Vázquez,
Rubén Lorenzo Gómez e Belén Salido Maroño, ao abeiro do disposto no artigo, 98,
160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola aprobación o 18 de maio de 2022 do Plan RepowerEU
por parte da Comisión Europea, que urxe a tomar medidas áxiles para acelerar a
transición enerxética e reforzar os mecanismos de almacenamento. Así mesmo,
cómpre que o Parlamento de Galicia adopte axiña tódalas medidas posibles co fin de
configurar unha enerxía verde e competitiva para a industria galega, aproveitando as
oportunidades de desenvolvemento sostible e avanzando coas previsións e plans
enerxéticos en cada momento.
Exposición de motivos:
O 18 de maio de 2022 a Comisión Europea publicou o Plan REPowerEU, que
establece novas accións para alcanzar a independencia enerxética de Rusia, aumentar
os obxectivos de penetración de enerxía renovable e substituír rapidamente os
combustibles fósiles. Entre outras medidas, este plan propón que os activos de
almacenamento sexan de interese público superior e que se facilite a autorización do
seu despregamento, xa que terán un papel ineludible para garantir a seguridade da
subministración e a flexibilidade do sistema enerxético, conservando a enerxía para
cando máis se necesite.
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A Lei 7/2021, de 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética regula o
carácter prioritario da implantación de centrais reversibles, nos seguintes termos:
“(a)l objeto de cumplir los objetivos en materia de energías renovables establecidos en
esta ley, las nuevas concesiones que se otorguen, de acuerdo con lo establecido en la
legislación de aguas sobre el dominio público hidráulico para la generación de energía
eléctrica, tendrán como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías
renovables en el sistema eléctrico. A tal fin, se promoverán, en particular, las centrales
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal
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hidroeléctricas reversibles, siempre que cumplan con los objetivos ambientales de las
masas de agua y los regímenes de caudales ecológicos fijados en los planes
hidrológicos de cuenca y sean compatibles con los derechos otorgados a terceros, con
la gestión eficiente del recurso y su protección ambiental”.
En Galicia, o correcto uso do solo e o dos recursos naturais son factores determinantes
do desenvolvemento económico e da sustentabilidade do tecido industrial, tendo
especial prioridade neste momento garantir ás empresas o acceso a fontes de enerxía
competitivas e sostibles a través de proxectos que axuden a reactivar a economía.
Así mesmo, o almacenamento con centrais de bombeo aportaría estabilidade ao
sistema eléctrico, cumprindo un papel esencial para integrar as enerxías renovables
que se están a despregar en Galicia, especialmente a eólica e a solar. En particular, os
proxectos de almacenamento con bombeo son necesarios para estabilizar a rede
eléctrica, onde se desconectarán 1.900 MW de centrais térmicas de carbón que serán
substituídos maioritariamente por potencia renovable intermitente.
Así, no contexto actual, o desenvolvemento de centrais de almacenamento con
tecnoloxía de bombeo é fundamental para acadar os obxectivos fixados no Plan
RepowerUE, na normativa e nos instrumentos de desenvolvemento, e para garantir o
subministro de enerxía verde ao menor custo posible para a industria e a sociedade
galegas.
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Neste ámbito tamén hai que ter presente que o Parlamento de Galicia, o 8 de febreiro
de 2011, adoptou por unanimidade relevantes acordos e estableceu importantes
obxectivos co fin de limitar nos ríos galegos a construción de novos aproveitamentos
hidroeléctricos e de implantar un réxime de caudais ecolóxicos axeitado nas distintas
masas de auga.
Estes acordos foron trasladados, mediante os sucesivos plans aprobados, á
planificación hidrolóxica da demarcación hidrográfica de Galicia Costa e ás súas
disposicións normativas.
Por elo, o desenvolvemento dos proxectos de produción de enerxía procedente de
fontes renovables e, en concreto, o almacenamento con centrais de bombeo,
necesarios para acadar os obxectivos enerxéticos establecidos, deberá atender ao
disposto no plan hidrolóxico vixente, dentro dos límites da lexislación ambiental e
sectorial existente, e con pleno respecto ao xa acordado por este Parlamento.
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
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Por todo isto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de
lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Declarar de interese público superior as centrais hidroeléctricas reversibles,
como activos de almacenamento enerxético necesarios para acadar a
seguridade de subministración enerxética, de xeito que poidan acollerse aos
procedementos máis favorables dispoñibles, tanto na súa fase de planificación
como de autorización, en concordancia co disposto no Plan REPowerEU.
2. Elaborar unha instrución polo órgano competente na que se recollan as
tipoloxías de proxectos de almacenamento enerxético e se regulen os aspectos
relativos á tramitación destes proxectos, asegurando a tramitación mais áxil
posible de acordo coa normativa vixente.
3. Garantir que a construción das infraestruturas de almacenamento necesarias
para a implantación destes proxectos respecta o Plan Hidrolóxico vixente non
supoñendo novos obstáculos transversais no leito dunha masa de auga
superficial, e respectando en todo momento o mantemento da continuidade
lonxitudinal fluvial nos restantes cursos de auga mediante dispositivos que
permitan o cumprimento dun réxime de caudais mínimos”.

Santiago de Compostela, a 23 de xuño de 2021
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 23/06/2022 11:30:41
Marta Nóvoa Iglesias na data 23/06/2022 11:30:58
Cristina Sanz Arias na data 23/06/2022 11:31:11
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José Antonio Armada Pérez na data 23/06/2022 11:31:25
Pardo López, Adrián na data 23/06/2022 11:31:40
Rodríguez Pérez, Moisés na data 23/06/2022 11:31:52
Sandra Vázquez Domínguez na data 23/06/2022 11:32:03
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

133415

Borja Verea Fraiz na data 23/06/2022 11:32:21
Carmen María Pomar Tojo na data 23/06/2022 11:32:35
Ramón Carballo Páez na data 23/06/2022 11:32:51
José Manuel Balseiro Orol na data 23/06/2022 11:33:10
María Sol Díaz Mouteira na data 23/06/2022 11:33:30
Freire Vázquez, María Begoña na data 23/06/2022 11:33:48
Rubén Lorenzo Gómez na data 23/06/2022 11:34:00
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María Belén Salido Maroño na data 23/06/2022 11:34:15
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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
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel
Lourenzo Sobral, Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira Pazos,
Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández Gómez,
María González Albert, Carme González Iglesias, Rosana Pérez Fernández, Daniel
Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Mercedes Queixas
Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, ao
abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno polo trámite de urxencia, relativa ás
medidas a tomar para evitar o colapso da Atención Primaria.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia motívase na necesidade de que o Parlamento se posicione canto
antes sobre as medidas a tomar para evitar o colapso da Atención Primaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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O Partido Popular xa non consigue tapar con propaganda a situación dramática
da Atención Primaria. Os gravísimos problemas estruturais consecuencia de 13 anos de
recortes.
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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

Unha radiografía da situación son os miles de galeg@s que non teñen médico
asignado, @s que teñen que agardar semanas para ter unha cita, @s case 200 mil que
agardan por unha primeira consulta hospitalaria, 40 mil que agardan por unha
intervención cirúrxica, @s miles que lle pecharon os consultorios, @s miles de nen@s
sen pediatra; ou @s profesionais exhaust@s
A pandemia xa non vale para tapar a falta de compromiso coa sanidade pública
do PP, non vale para tapar a falta de planificación e anticipación, sabían de sobra cantas
xubilacións se ían producir, que @s profesionais teñen dereito a baixas, vacacións e días
libres.
A responsabilidade da Xunta era planificar e organizar e non o fixo a mantenta e
agora pretenden que aceptemos como normal a falta de atención, días de espera para ter
unha cita.
Converter en norma as intersustitucións e as prolongacións de xornada para que
unha profesional faga o traballo de 3, 4 os os que fagan falta está claro que non é a
alternativa.
O resultado está á vista, as 9 prazas MIR de médico de familia sen cubrir son un
síntoma claro do rechazo ás condicións de traballo, da desconsideración, dunha
formación cada vez máis deficitaria por falta de titores, falta de tempo, falta de
motivación. Ao igual que a desbandada que se produce cada ano cos que rematan a súa
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formación, que non se queren quedar en Atención Primaria, porque non aceptan
traballar sen límite, sin calidade na atención, con risco para a saúde das doentes e de si
mesmas.
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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

Esta situación que non vai facer máis que empeorar polos centos de médicos,
pediatras enfermeiras, matronas, que se van xubilar nos vindeiros anos.
Fuga de profesionais e drenaxe constante de doentes á sanidade privada, quen
poida pagala e o que non quédase tirado.
A realidade é que a continuidade asistencial está seriamente ameazada, nunha
situación límite, do nivel asistencial fundamental que é a Atención Primaria, onde se
resolven entre o 80 e 90 por cento dos procesos de saúde. É preciso poñer en marcha un
cambio de modelo, un plan real que a faga atractiva e deixe de estar
secundarizada,desprestixiada, minusvalorada, convertida en despacho de doentes.

Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para debate en Pleno polo trámite de
urxencia:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a poñer en marcha sin máis
dilación medidas para facer atractiva a Atención Primaria para @s profesionais, para
que poidan dispor dos recursos, tempo, número de doentes... que permitan unha
atención de calidade.
1.- Aumentar o orzamento destinado á Atención Primaria até chegar ao 25%, na
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actual lexislatura, no inmediato aumentar o 2.2% (máis de douscentos millóns de €)
para chegar á media do Estado.

3

133419

OFICINA PARLAMENTAR

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

2.-Modificación do Decreto que regula as Areas Sanitarias e os Distritos
Sanitarios para crear unha estrutura de xestión da Atención Primaria con capacidade de
decisión, orzamentaria e de recursos humanos.
3.- Presentar de inmediato un informe que permita ter unha radiografía fidedigna
da situación do cadro de persoal de Atención Primaria ( número de profesionais por
categorías, situación laboral, previsión de xubilacións, rateos profesionais-doentes...)
para realizar unha planificación do número de profesionais precis@s axustada ás
necesidades reais.
4.-Rematar coa política de precariedade e explotación nas condicións laborais,
contratar pola causalidade do mesmo, reducir a rotación e mobilidade ao mínimo
imprescindíbel... para garantir calidade asistencial e que traballar e conciliar non sexa
misión imposíbel.
5.- Poñer en marcha un Plan

de retorno, captación e fidelización de

profesionais, con ofertas atractivas e competitivas tanto no ámbito económico como das
condicións laborais.
6.-

Incorporación

de

categorías

novas:

psicoloxía

clínica,

terapeutas

ocupacionais, logopedas, traballadoras sociais, podólogos, ópticos- optometristas... onde
existen profesionais para poder ser contratad@s
7.- Realizar un censo das prazas de difícil cobertura e establecer para a cobertura
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das mesmas incentivos tanto no ámbito económico como das condicións laborais
(horario, gardas, ratios profesional-doente...) como puntuacións adicionais para
procesos selectivos, de promoción e formación.
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8.- Tomar todas as medidas precisas para garantir que na formación universitaria
a presenza da Atención Primaria sexa acorde á relevancia que este nivel asistencial
representa na atención á poboación.”

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 27/06/2022 17:45:34

Paulo Ríos Santomé na data 27/06/2022 17:45:48

María do Carme González Iglesias na data 27/06/2022 17:45:54

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 27/06/2022 17:46:00

Alexandra Fernández Gómez na data 27/06/2022 17:46:06

María Montserrat Prado Cores na data 27/06/2022 17:46:12

Xosé Luis Bará Torres na data 27/06/2022 17:46:18

María González Albert na data 27/06/2022 17:46:25
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 27/06/2022 17:46:31

Noa Presas Bergantiños na data 27/06/2022 17:46:37

María del Carmen Aira Díaz na data 27/06/2022 17:46:46
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Daniel Castro García na data 27/06/2022 17:46:53

Olalla Rodil Fernández na data 27/06/2022 17:47:01

Iria Carreira Pazos na data 27/06/2022 17:47:09

Daniel Pérez López na data 27/06/2022 17:47:25

Ramón Fernández Alfonzo na data 27/06/2022 17:47:34

Rosana Pérez Fernández na data 27/06/2022 17:47:47

Mercedes Queixas Zas na data 27/06/2022 17:47:57
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 27/06/2022 17:48:05
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-ls6QHOg3T-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Unha axeitada e áxil avaliación ambiental das actividades económicas que se
desenvolven no noso territorio é imprescindible e fundamental tanto para
protexer o noso medio ambiente como para facilitar a seguridade xurídica
necesaria para fomentar a economía respectando a lei e os dereitos particulares.
Unha serie reiterada de sentenzas do TSXG poñen de manifesto graves e
reiteradas deficiencias na tramitación ambiental (nas súas distintas modalidades e
coas súas especificidades) de proxectos que leva a cabo a Xunta de Galicia. Así,
por poñer só algúns exemplos destacados, a sentenza do 26 de outubro de 2020
anula a tramitación ambiental dun vertedoiro en Cerceda; dúas sentenzas do
mesmo órgano xudicial do 9 de novembro de 2020 –confirmadas posteriormente
polo Tribunal Supremo- anulan a avaliación ambiental por parte da Xunta dun
parque eólico, o de Sasdónigas, en Mondoñedo, por amparar un fraccionamento
irregular dun mesmo parque eólico en dous e non avaliar axeitadamente os seus
impactos; tamén en novembro de 2020 o tribunal anulou o PXOM de Malpica
porque a Xunta o eximiu inxustificadamente de avaliación ambiental; por medio
de sentenza do 11 de decembro de 2020 o TSXG anulou a autorización da Xunta
para un parque eólico na Serra do Oribio, entre Samos e Triacastela, porque o
Goberno galego autorizou en 2019 o parque, en Rede Natura, como se fose unha
modificación doutro previo que obtivera permiso ambiental en 2005 e nin
chegara a executarse en prazo; a sentenza da sección terceira do TSXG do 21 de
xaneiro de 2022 anula o acordo da Xunta do 7 de novembro de 2019, polo que se
autorizaba a repotenciación dun parque eólico en Corme, que fora declarado “de
interese especial” pola Xunta o 2 de febreiro de 2018, ao abeiro da Lei de
fomento de iniciativas empresariais de 2017, determinando que a redución á
metade do prazo para a consulta pública do impacto ambiental é contraria a
dereito; finalmente, outra sentenza de xaneiro deste ano anula a avaliación
ambiental da ampliación dunha granxa avícola radicada en Rairiz de Veiga por
non considerar o impacto sobre a Rede Natura 2000 e os acuíferos da zona e
vulnerar os dereitos á saúde, a intimidade e a un medio ambiente digno dos
veciños.

133424

Esta escolma de sentenzas ditadas en menos de dous anos poñen de manifesto
unha variada e reiterada vulneración da lexislación ambiental vixente por parte
da Xunta de Galicia á hora de avaliar o impacto das actividades económicas
sobre o noso territorio, xerando inseguridade xurídica e prexuízo a dereitos
constitucionalmente protexidos, dun xeito impropio dunha Administración
moderna e cumpridora da legalidade.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno de Galicia a aplicar con rigor o noso
ordenamento xurídico na avaliación ambiental de proxectos, en orde a garantir o
respecto ao medio ambiente e aos intereses lexítimos afectados, ademais de
reducir o número de sentenzas xudiciais anulatorias dos seus actos
administrativos no eido ambiental e a inseguridade xurídica que está a xerar.

Pazo do Parlamento, 16 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 16/06/2022 17:47:35
Paloma Castro Rey na data 16/06/2022 17:47:51
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 16/06/2022 17:48:04
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Gonzalo Caballero Miguez, Leticia Gallego
Sanromán, Noelia Otero Lago, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea
Arias, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei en Pleno.
Exposición de motivos
A auga constitúe un ben e riqueza natural indispensable e que debe ser obxecto
dunha adecuada xestión por parte das institucións públicas. En particular a traída
de augas implica un reto para a xestión pública municipal e existen distintos
mecanismos de gobernanza para facelo, algunhas que emerxen dende as propias
comunidades.
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En concreto, en Galicia hai un conxunto de comunidades de traídas de augas no
rural que abastecen a milleiros de fogares. Trátase dunha realidade propia galega
que cabe entender en función da xeografía humana de Galicia e da capacidade de
cooperación das comunidades veciñais do territorio á hora de xestionar a auga
para traídas. Son tamén unha solución aos retos de xestionar a auga dada a
dispersión e distribución da poboación ao longo do territorio. Formal e
normalmente constitúense co carácter de corporacións de dereito público e
dedícanse á xestión e ordenación interna da auga na comunidade. A asociación
Coxapo, que integra a un número significativo de comunidades, sinala que os
seus fins principais son a explotación dos mananciais captados, o abastecemento
das augas para uso doméstico das vivendas ou parcelas e o coidado do medio
ambiente.
A Comunidade de Augas de Naia, Sabaxáns e Cortellas (Vigo) constitúe un
exemplo de tantas destas comunidades espalladas polo territorio e que teñen dado
servizo de augas a milleiros de galegos e galegas. No caso desta comunidade, que
acaba de conquerir a renovación da súa concesión, a incerteza vén dada polo feito
de que cando se da a renovación se indique que é para integrarse na rede
municipal. A pesares de que o carácter prioritario de incorporarse á rede
municipal derívase de normas existentes, o certo é que esa integración pode ser
moi custosa para os veciños e veciñas e parte deles son maiores xubilados e
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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xubiladas que teñen ben cubertas as súas necesidades de auga dende a
Comunidade dende hai anos. Esa problemática que trasladan dende esta
Comunidade aos distintos partidos políticos pode ser común a outras
comunidades de augas galegas. Cómpre dende a Xunta de Galicia definir unha
política adecuada para as comunidades de traídas de auga no presente e cara o
futuro analizando custes e beneficios sociais e abordar esta situación dando
información e desenvolvemento normativo na procura de consensos.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Informar sobre cal é a situación da concesión da Comunidade de Augas
citada na exposición de motivos e cal é a súa perspectiva de futuro.
2. Presentar ante a Cámara galega un informe detallado sobre a situación das
comunidades de traídas de auga de Galicia en relación ao servizo que
prestan ao longo do territorio e ao número de familias usuarias, a situación
das concesións e o estado de fontes, depósitos e redes de subministro, así
como aos investimentos realizados.
3. Definir os compromisos da Xunta de Galicia e a previsión da axenda do
goberno galego en relación a estas comunidades de augas.
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Pazo do Parlamento, 17 de xuño do 2022
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Caballero Míguez na data 17/06/2022 09:34:39
María Leticia Gallego Sanromán na data 17/06/2022 09:34:48
Noelia Otero Lago na data 17/06/2022 09:34:57
Patricia Otero Rodríguez na data 17/06/2022 09:35:05
Eduardo Ojea Arias na data 17/06/2022 09:35:17
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/06/2022 09:35:25
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Carmen Aira Díaz e Olalla Rodil Fernández e do deputado Daniel
Pérez López, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 2021 o grupo parlamentar do BNG rexistrou unha iniciativa dobre na
que se presentaban unha serie de preguntas sobre as condicións de traballo dos
traballadores de Surexport, unha empresa de froitos vermellos que desenvolve a súa
actividade na Terra Chá.
Daquela saíron novas na prensa que eran aterradoras en canto a condicións de
habitabilidade das instalacións que lles facilitaba a empresa ás e aos traballadores, con
incapacidade de manter os protocolos COVID, pero tamén dentro dos invernadoiros se
producían moitas anomalías dende o punto de vista da sanidade vexetal e das condicións
laborais.
O Sr Balseiros explicou daquela que non había a aquela altura ningunha medida
que impoñer en canto a sanidade vexetal se refería e que si se puxera en coñecemento
CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
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da Consellaría de Emprego presuntas situacións de conculcación de dereitos laborais
polo que se fixeran inspeccións ao respecto, sen que teñamos novas de cando, cantas e
que resultado deron.
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Vén este ano de novo tempada de cultivo dos froitos vermellos e parece acaído
preguntar que comprobacións se fixeron para evitar que se repitan circunstancias
similares ás do ano pasado.
Sigue existindo alarma social na zona de Begonte e Castro de Rei polas
condicións nas que as persoas traballadoras viven ou polas condicións de traballo ás que
se ven sometidas.
Por isto parece agora o momento de preguntarlle ao Goberno se tomaron
algunha medida preventiva para protexer a saúde destas persoas traballadoras e que non
se repetiran as mesmas circunstancias doutras tempadas. E preguntámonos se a
Consellería de Eemprego e Igualdade por medio do ISSGA vai actuar de oficio.
Comprenderán que neste caso hai varios actores implicados e non todos
dependen das mesmas instancias pero é posible facer un traballo conxunto que axude a
mellorar as condicións de traballo da xente, que neste caso xa son duras de por si.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
-Que a Consellaría

de Emprego e Igualdade faga a través do ISSGA as
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inspeccións precisas nas instalacións da empresa Surexport sitas nos Concellos de
Begonte e Castro de Rei de Lugo, co fin de comprobar que as persoas que traballan nela
teñen garantida a súa protección da saúde no exercicio laboral.
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-Trasladar a calquera outro organismo, como á Inspección de Traballo, calquera
anomalía que detectaran colateralmente nas inspeccións relacionadas coa Saúde
Laboral.”

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Daniel Pérez López
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 17/06/2022 12:35:13

Daniel Pérez López na data 17/06/2022 12:35:16
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María del Carmen Aira Díaz na data 17/06/2022 12:35:25
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 3 de setembro de 2021 entrou en vigor a Lei 8/2021, pola que se
reforma a lexislación civil e procesal para o apoio ás persoas con discapacidade no
exercicio da súa capacidade xurídica. Esta reforma elimina a figura da tutela no Estado
español e pasa ao sistema de apoios para que todas as persoas poidan exercer o seu
dereito de capacidade de obrar e exercicio xurídico facilitándolle os apoios por parte do
sistema que sexan necesarios, en función da súa discapacidade.
A lexislación obriga, pois, á revisión de todos os expedientes de incapacitación
no prazo de 3 anos para adaptalas á nova normativa. Nas última semanas as entidades da
discapacidade recibiron unha serie de oficios por parte dos Xulgados do Social nos que
se nos insta a “remitir informes sobre eventuais alternativas de apoio e sobre as
posibilidades de prestalo sen requirir a adopción de medida algunha polas autoridades
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xudiciais”. Entre as entidades contactadas atópase FEGADACE quen se dirixiu á
autoridade xudicial para lle sinalar que:


Non ten capacidade para realizar o informe solicitado, por non estar

dentro das súas funcións estatutarias.
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Non é unha “entidade do terceiro sector de acción social debidamente

habilitada como colaboradora da Administración de Xustiza” (Vid. D.A. 1º da Lei
8/2021). Nos termos da normativa aplicábel, debe ser a Administración Pública quen
realice o informe que se vén de solicitar.


Non ten función asistencial directa con persoas usuarias; sendo que en

calquera caso estes servizos son prestados, ás persoas asociadas, polas entidades
federadas. E ademais, as persoas sobre as que se solicitan os informes non son atendidas
nos servizos prestados polas entidades federadas, polo que se descoñece a súa situación.


En atención ás funcións dos equipos de valoración e orientación da

discapacidade dependentes da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia,
reguladas pola Orde do 25 de novembro de 2015 pola que se regula o procedemento
para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, e a
organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes (modificada pola Orde
de 3 de abril de 2017), correspóndelles levar a cabo a petición que neste caso se traslada
a FEGADACE.
Segundo a documentación achegada polos Xulgados ás entidades, foi a propia
Consellería de Política Social quen indicou ás entidades das diferentes discapacidades
como colaboradoras para realizar estas funcións, obviando a competencia exclusiva da
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que está dotada a administración para a súa realización.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:

2

133433

OFICINA PARLAMENTAR

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

“O Parlamento insta a Xunta de Galiza asumir cos seus propios recursos a
realización dos informes que deben acompañar os procesos de revisión das
incapacitacións tal e como prevé a lexislación vixente.”

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 17/06/2022 13:50:43

Iria Carreira Pazos na data 17/06/2022 13:50:47
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Olalla Rodil Fernández na data 17/06/2022 13:50:54
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
A atención bucodental resulta un elemento esencial e central da atención sanitaria
e da calidade de vida das persoas en termos de saúde. A súa inclusión dentro da
carteira de servizos do sistema público de saúde é una carreira de longa distancia
que, durante anos, ven conquerindo algúns breves avances que tratan de progresar
no obxectivo final de incorporar a atención bucodental como un servizo máis do
sistema público de saúde.
A incorporación nos últimos anos dun certo volume de profesionais da saúde
bucodental ten constatado algún avance, con respecto aos tipos de tarefas e
asistencias que realizan. Aínda así, a limitada carteira de servizos e o volume de
profesionais non permitía ata o de agora ampliar o tipo de asistencia prestada.
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Durante este mes de xuño, a xuntanza do Consello Interterritorial do Sistema
Nacional de Saúde (15 de xuño, Valencia) apoiou a proposta do Ministerio de
Sanidade para incorporar máis servizos á poboación en atención bucodental. A
implementación dunha nova oferta máis ampla está destinada a mellorar o
conxunto da saúde bucodental, así como a facilitar esta a aqueles colectivos que,
por diferentes razóns, precisan de maior atención dende o sistema público como
poden ser os menores ou as embarazadas, e tamén colectivos de persoas con
discapacidade, pacientes oncolóxicos da zona cérvicofacial ou persoas con
dificultades de mobilidade dos membros superiores.
Para esta planificación, o Ministerio de Sanidade aportou unha gran partida
orzamentaria de máis de 40 millóns de euros, dos que unha parte corresponden a
Galicia para permitir a implantación deste servizos.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta ao goberno de Galicia a implementar, coa maior
brevidade, os servizos de atención bucodental nos estándares e posibilidades
aprobados na xuntanza do Consello Interterritoral, dotando para elo aos servizos
necesarios do Sergas dos recursos axeitados.

Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 20/06/2022 10:56:30
Marina Ortega Otero na data 20/06/2022 10:56:38
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/06/2022 10:56:50
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago,
Paloma Castro Rey, Pablo Arangüena Fernández, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias, a través
do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
En decembro de 2016 o PP abandonou a asemblea de constitución da
Área Metropolitana de Vigo, porque non ostentaban a maioría,
rebentando o acto de constitución da Área Metropolitana. Nese acto,
procédese d e forma legal a constitución da Área Metropolitana e a
elección do seu presidente na persoa do alcalde de Vigo.
A Xunta de Galicia paralizou esta constitución e elección do presidente
da Área Metropolitana cun recurso contencioso administrativo, na súa
estratexia de confrontación coa cidade de Vigo.
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Segundo recolle a sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo nº 1 de
Vigo: “A convocatoria e celebración da sesión constitutiva da AMV, a
constitución da súa Asemblea e a elección do seu presidente insírense no ámbito
da organización das entidades locais, procedendo no noso caso declarar que os
actos realizados para lograr ese obxectivo eran válidos”.
O xulgado ratificou que a Área Metropolitana de Vigo constituíuse
legalmente, e que a elección do presidente axustouse a dereito, pero que
a lei impoñía unha condición de imposible cumprimento ao
condicionar a constitución da Área á adhesión ao Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia, que non existía. De acordo coa literalidade
da sentenza sinala: "é fundamental subliñar que o Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia, non existe, nin como disposición administrativa, nin
como acto administrativo xeral".
É hora de atender a unha realidade social, política e económica que hoxe
funciona, inclusive sen ter o instrumento político e ao financiamento
económico que correspondería á Xunta de Galicia.
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A solución está en mans do goberno de Alfonso Rueda coa súa maioría
parlamentaria, derrogando o artigo que establece a integración de Vigo,
como obrigatoria, nun Plan de Transporte Metropolitano de Galicia que
non existe.
É unha decisión política que favorecerá aos 500.000 habitantes da Área
Metropolitana de Vigo. Non atendela é atacar ao desenvolvemento
económico da cuarta parte de Galicia. O novo goberno de Galicia de
Alfonso Rueda pode rectificar este erro histórico.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a derrogar o artigo da Lei da
Área Metropolitana de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun
Plan de Transporte Metropolitano de Galicia que non existe, como recolle a
sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo n° 1 de Vigo.

Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/06/2022 11:45:44
Noelia Otero Lago na data 20/06/2022 11:45:52
Paloma Castro Rey na data 20/06/2022 11:46:01
Pablo Arangüena Fernández na data 20/06/2022 11:46:12

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
133438

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/06/2022 11:46:27
Patricia Otero Rodríguez na data 20/06/2022 11:46:39
Eduardo Ojea Arias na data 20/06/2022 11:46:51
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada Julio Torrado Quintela, Patricia Otero Rodríguez
e Eduardo Ojea Arias, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición
non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
A estrada EP-8001 Caldas – Carracedo – Catoira ten 9,9 quilómetros de
lonxitude, actúa como conexión entre o sur da AP-9 e a autovía do Barbanza AG11 sendo nexo de unión de dúas provincias, e conta cunha IMD que chega ós
8.300 vehículos/día nalgún dos seus tramos, polo que ten unha función
claramente estruturante do territorio a nivel autonómico.
O viaduto de Catoira ten 723 m de lonxitude e se sitúa no final da estrada EP8001 Caldas – Carracedo – Catoira, sendo unha estrutura interprovincial na que
non só a construción senón tamén o mantemento é compartido coa Deputación de
A Coruña.
A Deputación de Pontevedra desenvolveu numerosas actuacións sobre este viario
nos últimos anos, con investimentos de en torno aos 60.000 euros dende 2017.
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Despois de anos de busca de solución para a definición sobre o traspaso de
competencias acerca da xestión deste viario, O 18 de xaneiro de 2022, á petición
da Deputación de Pontevedra constituíuse a Comisión de transferencias entre a
Deputación e a Axencia Galega de Infraestruturas (AXI). Celebrouse nesa data a
primeira e única xuntanza deste órgano bilateral e acordouse que:
 A Deputación de Pontevedra remitiría os informes da Inspección especial
realizada no ano 2019 na ponte de Catoira e o estudo sobre o “agarre” do
firme da estrada.
 Que a Xunta enviaría unha proposta para un cambio de titularidade de
estradas incluíndo a totalidade da estrada provincial EP-8001 (CarracedoCaldas-Catoira) coa ponte incluída.
Seguindo este acordo, a Deputación de Pontevedra achegou os informes técnicos
requiridos, e que foron enviados coa maior brevidade (ao día seguinte). A pesares
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disto, a Deputación de Pontevedra interesouse en numerosas ocasións polos
avances no acordo e nas tarefas asignadas, e remitiu requirimentos de
información e progresos ao Goberno autonómico e solicitando a proposta para o
cambio de titularidade de estradas, non recibindo información ningunha sobre a
situación nin tampouco ningunha proposta como o goberno autonómico se
comprometera.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a cumprir co acordo adoptado o 18
de xaneiro de 2022 na Comisión de transferencias entre a Deputación de
Pontevedra e a Axencia Galega de Infraestruturas e remitir, no prazo máximo dun
mes, unha proposta de cambio de titularidade de estradas que inclúa a totalidade
da estrada provincial EP-80001 (Carracedo – Caldas – Catoira) coa ponte
incluída.

Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 20/06/2022 12:19:38
Patricia Otero Rodríguez na data 20/06/2022 12:19:47
Eduardo Ojea Arias na data 20/06/2022 12:19:59
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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
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Carmen Aira Díaz, María González Albert e do deputado Xosé Luis
Rivas Cruz, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno, relativa ao recoñecemento e
preservación das razas autóctonas.

Este grupo parlamentar ten presentado iniciativas a respecto da conservación das
razas autóctonas de animais domésticos, nas iniciativas pasadas falamos de cans, con
pouca fortuna, por certo. Agora temos que insistir no mesmo tema considerando estas e
outras especies animais como o burro fariñerio ou a pita piñeira.
Podiamos preguntar por que hai que conservar as razas autóctonas e por que hai
que evitar a súa extinción. Quizá porque é unha cuestión de mantemento da
biodiversidade, ou ben porque os recursos zooxenéticos constitúen un patrimonio
mundial inestimable valor, pode ser tamén porque as razas son un constructo cultural
das diversas zonas, xa que os seus habitantes cruzaron durante centos de anos distintos
animais dunha mesma especie para conseguir unha serie de características morfolóxicas,
adaptativas e produtivas que favorecen que un número indeterminado de individuos que
comparten esas características se distingan de outros da mesma especie. Son, polo
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tanto, tamén un patrimonio cultural que contribuíu á preservación da especie humana.
Temos no noso país a oportunidade de ser pioneiros en canto á declaración dos
cans de pastoreo e caza como animais de gandería podendo así posibilitar a
desmascotización á que os vai someter a nova lei estatal de protección animal e que a
maiores permitiría que o Centro de recursos zooxenéticos de Galiza de Fontefiz poida
facerse cargo de ter unha reserva xenética que evite a extinción total de varias delas.
1
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No noso país hai outras especies animais que nos acompañaron vital e
culturalmente como animais produtivos como é o caso do burro fariñeiro, que temos
completamente desatendido, mentres no estado español hai polo menos 6 razas
recoñecidas como autóctonas das distintas CCAA sen que o burro fariñeiro figure entre
elas e sería ben importante para explorar para esta raza outras funcións sociais e
ecolóxicas acordes a esta época.
Tamén a pita piñeira forma parte do noso acervo zooxenético sen que fora
recoñecida no seu momento, simplemente pola falta de apoio da Xunta de Galiza diante
do Ministerio, chegando a fundamentar o seu rexeitamento en que a pita de Mos é a
mesma raza que a Piñeira, cuestión esta en extremo desafortunada. Esta raza sofre o
paradoxo de ser recoñecida como raza para concurso e así se pasea por toda Europa,
mentres a falta de recoñecemento estatal favorece que se fomenten as características
morfolóxicas de beleza en detrimento das outras capacidades como a produtiva para
ovos ou carne.
É incomprensible a desidia política e administrativas dos diversos gobernos da
Xunta para fomentar o recoñecemento das nosas razas autóctonas e polo tanto poder
contribuír á súa preservación. Así vemos que das 4 razas autóctonas de cans 3 están en
perigo grave de extinción e a 4ª en perigo de extinción.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
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de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
- Declarar as razas de cans de pastoreo e caza como animais de gandería
- Contactar proactivamente coas distintas asociacións de razas autóctonas
recoñecidas ou aínda por recoñecer, dentro dunha estratexia de conservación e
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potenciación das propias razas autóctonas no primeiro caso, e de recoñecemento e
potenciación posterior no caso das que non están aínda recoñecidas.
- Contactar coas asociacións dos cans con gran risco de extinción, que neste caso
son todos de caza, para facilitar e fomentar que recuperen a súa actividade co fin de
preservar a raza.
- Co mesmo fin, implicarase aos distintos organismos e entidades como poden
ser a Universidade ou o Centro de recursos zooxenéticos de Fontefiz con carácter
urxente.”

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

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

María del Carmen Aira Díaz na data 20/06/2022 13:29:01

María González Albert na data 20/06/2022 13:29:11
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/06/2022 13:29:19
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Ana Pontón Mondelo na data 20/06/2022 13:30:46
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Carmen Aira Díaz, María González Albert e do deputado Xosé Luis
Rivas Cruz, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno, relativa aos selos de calidade
agroalimentaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A incerteza que nos invade polos tempos convulsos que atravesamos, obrigan
aos xestores públicos a artellar solucións á crise económica e sanitaria da que o noso
sector produtivo primario lonxe de escapar, cada día sofre máis, debido ao modelo
produtivo que se incentivou dende Europa e co apoio dos diferentes gobernos do PP e
do PSOE e que agudizou a súa dependencia dos insumos foráneos.
O estancamento e incluso caída do prezo de venta da produción primaria en
orixe fronte ao incremento constante dos custes de produción arrastra ao noso rural a
unha encrucillada de difícil saída e para a que se precisa de valentía política e altura de
miras.
Os prezos de venta en orixe das distintas orientacións produtivas cárnicas, levan
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30 anos estancados e cando se modifican á alza para as consumidoras non repercute na
produción, aínda que semelle que agora se albisque algún leve movemento para poñer
en valor os produtos como o leite ou a carne.
A isto hai que engadir a multitude de selos identificativos e diferenciadores dos
produtos agroalimentarios, que non teñen seccións propias nas cadeas de
1
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comercialización, e cando os teñen as persoas consumidoras son descoñecedoras da
información relativa ao alcance, en canto á calidade, que teñen nin a propia relación
calidade/prezo que poden supoñer no momento de mercar e levar para o carro da
compra.
En Galiza, na actualidade contamos con 36 denominacións de orixe e
indicacións xeográficas protexidas, coa súa propia lexislación que regula o conxunto de
características específicas debido á orixe das materias primas empregadas e os
procedementos de elaboración. Estes procedementos están regulados pola normativa da
Unión Europea (UE), que garante o cumprimento duns requisitos de calidade adicionais
aos esixidos para o resto de produtos convencionais e que lles outorgan a condición de
produtos de calidade diferenciada.
Ademais cabe mencionar a normativa que regula a produción agraria ecolóxica
ou biolóxica, que constitúe un método diferenciado de produción de alimentos, e que se
regula asegurando a transparencia en tódalas fases, dende a produción, pasando pola
elaboración e rematando pola comercialización, sendo o CRAEGA (Consello Regulador
da Agricultura Ecolóxica de Galicia), o órgano encargado do control e certificación; se
cadra descoidando outras facetas, que ningún outro organismo ou entidade dependente
da Consellería de Medio Rural foi capaz de asumir, como o asesoramento técnico aos
produtores/as asociados/as, e a propia promoción de certos produtos, como a carne de
vacún, que non está ser receptora de campañas de consumo axeitadas para que repercuta
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no prezo en orixe.
En certos produtos como o leite, ademais atopamos outros selos como o
distintivo de calidade e de orixe Galega 100%, impulsado pola Xunta de Galicia no ano
2011, e que garante que o leite procede unicamente de granxas galegas incluídas no
Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada. A día de hoxe son máis de
4.500 as ganderías galegas que cumpren estes requisitos.
2
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No mesmo eido, a Consellería do Medio Rural segue adiante coa súa intención
de que o leite que producen as ganderías galegas que sacan as súas vacas a pacer conte
co selo "Leite de Pastoreo de Galicia", acumulando outro retraso máis, cando xa fora
anunciado para o segundo semestre do 2021, sen ter aínda moi claros os requisitos que
se van a marcar en consonancia coa propia normativa da PAC para o novo período
2023-2027.
Noutras orientacións produtivas como na produción de carne, atopámonos
nunha carreira por introducir selos no mercado co fin de identificar as especiais
condicións vencelladas coa normativa en benestar animal. Este afán por non quedar
atrás en medidas que maximicen o benestar animal, demandado na sociedade actual,
provocou a proliferación de numerosos selos avaliados por auditorías e certificadoras co
único obxectivo final de estampalo no envase para darlle un valor engadido ao mesmo,
xustificando as especiais accións a pé de granxa, durante o transporte ou no sacrificio
que van máis aló da normativa vixente na Unión Europea en benestar animal.
Esta carreira diferenciadora non fai máis que agravar o estado de confusión do
consumidor medio do nos país no momento de exercer a soberanía alimentaria e
decantarse por un produto ou outro. Un sen número de denominacións e etiquetaxe
confusas que non entenden as persoas consumidoras e polo tanto non poden darlles
valor como por exemplo, bio, orgánico, eco, da casa, de proximidade, de cercanía, ou
"Slow Food", ou Km. 0 (sen regulación que identifique a designación de produto de
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proximidade), con pegada de carbono ou emisións reducidas, carbono cero, etc...
Entendemos que calquera nova marca, selo ou identificativo ten que ser
acompañado dunha campaña de comunicación e información axeitada, tanto a nivel
nutricional, como de a propia trazabilidade do produto. Algún deles parece estar
deseñado somentes para a exportación ao resto do estado, como é Ternera Gallega,
marca inaudita en idioma español, denominada así de xeito innecesario xa que una
3
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cartel de Tenreira Galega posto enriba dun despece de carne de becerro sería entendido
perfectamente en calquera punto do estado.
A Xunta presentou a comezos de ano, na Feira Internacional de Turismo Fitur,
celebrada en Madrid, a nova campaña "Galicia Etiqueta Calidade", promovida pola
Consellería do Medio Rural para divulgar o bo facer da xente do mar e do agro e
promocionar así as 36 certificacións agroalimentarias de calidade que hai en Galiza, que
contará cunha sección chamada "Galicia Calidade Alimentaria". Este novo distintivo,
agrupará os produtos con denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas
do agro e do mar, marcas de garantía como Galega 100%, as producións derivadas das
razas autóctonas e o selo pescadeRías, o que ben a duplicar entendemos baixo o noso
criterio unha información que xa existía previamente e non aporta nada novo, máis que
aumentar a confusión no consumidor, como xa comentamos previamente.
Neste afán etiquetador por parte da administración, tamén se está a desenvolver
o selo diferenciador para a "Reserva da Biosfera", os propios selos da Artesanía
Alimentaria de Galicia, e a última xenialidade proposta pola Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural para diferenciar os produtos procedentes das aldeas modelo coa
creación doutro novo selo.
Os selos de calidade se non serven para darlle valor ós produtos non serven, é

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-WoU5PcN9Q-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

imprescindible poñer orde neste desconcerto.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta o goberno da Xunta a:
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- Facer un estudo de mercado para ver a conveniencia de resaltar os selos que hai
ou ben para crear outros novos.
- Racionalizar o número de novos selos de calidade de modo que poñan en valor
os produtos sen xerar máis confusión nos consumidores/as.
- Crear campañas de información, en forma de guías e/ou cartaces e
publicacións, sobre os distintos selos de calidade, galegos ou xenéricos, para que
efectivamente as persoas consumidoras poidan coñecer as diferencias de prezo e que
estas son pola diferencia de calidade. Estas campañas faríanse nos medios de
comunicación social e nas propia superficies de venta.
-

Facer

un

traballo de

mediación coas

empresas

intermediarias

e

comercializadoras para que estas melloren a súa oferta na compra destes produtos.
- Establecer políticas de fomento de consumo de produtos ecolóxicos, para poder
salvar o diferencial de prezos existentes na actualidade, en especial no sector da carne,
para que poida repercutir nos prezos que perciben os produtores en orixe.”

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

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

Ana Pontón Mondelo na data 20/06/2022 15:27:09

María González Albert na data 20/06/2022 15:27:16

Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/06/2022 15:27:38
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María del Carmen Aira Díaz na data 20/06/2022 15:27:49
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé e da deputada Alexandra
Fernández Gómez, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O goberno galego aprobou no ano 2000 a Estratexia Galega de Educación
Ambiental (EGEA), con un período de vixencia até o ano 2006, coa posibilidade de
ampliación deste prazo. No período 2000-2010 leváronse a cabo estudos de diagnose e
actualización da Estratexia, como por exemplo o Proxecto Fénix (2010), mais cando
menos nos últimos 12 anos non hai constancia da publicación de documentos oficiais de
seguimento da aplicación da EGEA.
Como resultado das medidas previstas na Estratexia, no ano 2001 creouse o
Observatorio Galego de Educación Ambiental. Polo decreto 193/2012 regúlase este
Observatorio, que ten como funcións principal “o seguimento e avaliación da situación
da educación ambiental”.
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Ademais ten asignadas as seguintes funcións específicas:
1. Asesorar os organismos das administracións públicas no deseño e avaliación
dos programas e iniciativas de educación ambiental.
2. Analizar as necesidades educativas e formativas en materia ambiental da
poboación galega no seu conxunto, así como dos seus sectores específicos.
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3. Realizar un seguimento da aplicación da Estratexia Galega de Educación
Ambiental, propoñendo e suxerindo directrices e liñas de actuación.
4. Propoñer a elaboración de instrumentos e procedementos de avaliación,
especificamente dirixidos ao ámbito da educación ambiental.
5. Colleitar experiencias, recursos e programas que se consideran de
referencia, tanto no ámbito da Comunidade Autónoma como do Estado, da Unión
Europea e das distintas axencias das Nacións Unidas, facilitando a súa divulgación,
promoción, adaptación e aplicación á realidade galega.
6. Promover foros de discusión e debate que, en diferentes formatos
(seminarios, grupos de traballo, comisións ad hoc, talleres, ou semellantes) permitan o
encontro e a reflexión dos diferentes axentes sociais involucrados na educación
ambiental.
Logo de 22 anos da aprobación da Estratexia de Educación Ambiental, cómpre
unha profunda revisión crítica do proceso seguido, e unha avaliación sobre a
oportunidade e necesidade de aprobar unha nova Estratexia Galega de Educación
Ambiental. Se ben hai xa 10 anos anunciouse unha nova Estratexia, a realidade é que
non existe un documento operativo e actualizado, acorde cos tempos actuais e os reptos
de futuro.
Logo da aprobación da lei 5/2019 de patrimonio natural e da biodiversidade,
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resulta inaprazábel a elaboración dunha Estratexia galega de educación ambiental
aliñada cos obxectivos e principios desa norma.
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Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta a:
1. Presentar no Parlamento un informe de seguimento e avaliación da educación
ambiental en Galiza.
2. Informar ao Parlamento sobre o funcionamento e cumprimento das funcións
do Observatorio Galego de Educación Ambiental.
3. Iniciar un proceso participativo para a aprobación en 2023 dunha nova
Estratexia Galega de Educación Ambiental.”

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/06/2022 15:44:57
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Alexandra Fernández Gómez na data 20/06/2022 15:45:01
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Paulo Ríos Santomé na data 20/06/2022 15:45:08
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Paloma Castro Rey, Pablo Arangüena
Fernández, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
A ría de Pontevedra é unha das tres principais entradas ao mar das rías baixas,
baña unha das zonas máis turísticas da nosa comunidade e é a 3ª máis grande de
toda Galicia con 145 quilómetros cadrados de superficie, pero ademais é un
elemento fundamental para a nosa biodiversidade e para os municipios da
contorna, xa que moitas das súas xentes viven da materia prima que contén.
A pesar disto e da súa obriga como administración competente, a conservación
desta ría non se atopou nesta década de goberno do PP entre as prioridades da
Xunta de Galicia, o que fai que os índices de contaminación que presenta a
mesma aumenten ano tras ano.
Entre os principais problemas que podemos atoparnos e que requiren unha
actuación urxente están:
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1. Desmantelamento da empresa ELNOSA, aprobado polo Goberno da Xunta
a mediados de 2020, que foi a encargada de fixar os criterios e condicións
do desmantelamento dende o punto de vista da análise de risco de
contaminación. A pesar disto hai un ano coñecíamos, por un informe de
Ence, que coincidindo coa demolición dos edificios nos que desenvolvía a
súa produción, o material tóxico volvía a aflorar, incrementándose
notablemente o nivel de mercurio na ría e no subsolo e aparecendo nunha
concentración superior ao nivel xeral de referencia.
Neste momento descoñecemos se o goberno da Xunta tomou algún tipo de
medida para reverter esta situación e se estes índices diminuíron ou
seguiron incrementándose.
2. Depuradora de Lourizán, tras anos aparecendo nos orzamentos da Xunta de
Galicia unha partida destinada a súa ampliación e modernización sen que
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fora executada a mesma, o pasado mes de febreiro adxudicouse a empresa
Acciona este proxecto.
O outras obras de saneamento en puntos como o río Lameira de Marín, o
porto de Campelo en Poio (adxudicado en maio) e o bombeo de Cocheras
en Pontevedra, proxectos que segundo manifestou a Xunta hai un ano
estaban en fase de redacción coa previsión de telos listos no primeiro
trimestre do 2022 para poder licitalos e executalos dentro do período
operativo dos fondos europeos Feder, que finaliza en 2023, estando
unicamente adxudicado neste momento o de Campelo.
3. Dragado do río Lérez, o Goberno da Xunta segue sen ter desenvolver o
proxecto de dragado do río Lérez, a pesar deste prexuízo para a cidade de
Pontevedra, e de ser prometido en numerosas ocasións dende hai 12 anos.
A consecuencia disto os fondos mariños do noso río seguen a acumular
sedimentos ata o punto de poder case cruzalo a pé, cando está a marea baixa.
Portos de Galicia na última comparecencia parlamentaria hai xa un ano,
xustificaba este retraso na complexidade dos trámites administrativos e na
decisión do MITECO de prohibir a acumulación de sedimentos na illa de Sálvora,
o que obrigaba a atopar outro punto para desfacerse dos lodos extraídos.
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A maiores incidiu en que este estudo de alternativas se está acometendo por unha
comisión técnica coas autoridades portuarias de Vigo, Vilagarcía e Marín, que
tamén se ven afectados pola anulación do depósito de máis áridos ao oeste de
Sálvora. Manifestou que dita comisión técnica xa se reunira en cinco ocasións e
que participaron tamén técnicos do Centro de Estudos e Experimentación de
Obras Públicas (Cedex) e de Portos do Estado.
Dende esa intervención non volvemos ter noticia dun tema tan importante para
Pontevedra, nin sequera aparece xa orzamentado nos orzamentos da Xunta do ano
2022. Dende o grupo parlamentario socialista entendemos que é prioritario e
urxente este proxecto xa que este abandono da nosa ría, está a afectar gravemente
ao sector do mar ó impedir a rexeneración e a recuperación dos bancos
marisqueiros do fondo da ría, prexudicando especialmente ao sector do marisqueo
a flote que viu moi minguada, nos últimos anos, a súa actividade e ingresos. Así
como tamén a navegación deportiva e a actividade do Náutico debido a
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colmatación na desembocadura e na canle de navegación do río e do porto
deportivo.
O organismo Augas de Galicia como entidade pública responsable en materia de
augas no ámbito das competencias que corresponden á Comunidade Autónoma
de Galicia ten que preservar o bo estado dos ecosistemas acuáticos e ecosistemas
terrestres asociados e en Pontevedra levamos máis dunha década esperando que
cumpra coas súas obrigas.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Que cumpra coas obrigas pendentes en relación á ría de Pontevedra,
nomeadamente:
a) Emita un informe sobre os índices de mercurio existentes na contorna da
antiga empresa ELNOSA e augas subterráneas que acredite a situación
actual tras o incremento detectado o pasado ano.
b) Estableza uns prazos para execución das obras de saneamento
comprometidas.
c) Inicie con urxencia un novo proxecto de dragado do río Lérez compatible
coa normativa vixente e ás directrices medioambientais existentes.
Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022
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Asdo.: Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Paloma Castro Rey na data 20/06/2022 14:04:05
Pablo Arangüena Fernández na data 20/06/2022 14:04:16
Patricia Otero Rodríguez na data 20/06/2022 14:04:51
Eduardo Ojea Arias na data 20/06/2022 14:05:04
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/06/2022 14:05:21
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Noelia Otero Lago, Eduardo Ojea Arias e
Patricia Otero Rodríguez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
O alugueiro constitúe actualmente a principal vía de acceso á vivenda por parte
dos fogares novos e a opción que maioritariamente elixen mozas e mozos á hora
de se independizar. Para favorecer o acceso ao alugueiro deste colectivo e
facilitar a emancipación o Goberno do Estado aprobou o bono alugueiro novo,
unha medida que se complementa coas recollidas no Plan Estatal de Acceso á
Vivenda 2022-2025.
O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana transferirá 400
millóns de euros ás comunidades autónomas e cidades autónomas en concepto de
axuda deste bono alugueiro novo, que se reparten en 200 millóns de euros este
ano 2022 e outros 200 millóns para 2023. Destes, Galicia recibirá un total de 22,8
millóns.
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Pero cinco meses despois de que o Goberno dese luz verde ao bono alugueiro
novo, esta axuda de 250 euros mensuais para inquilinos/as menores de 35 anos
non pode aínda solicitarse nin semella que a Consellería de Vivenda teña
prioridade algunha en axilizala a pesar de que os datos de emancipación xuvenil
son certamente preocupantes cunha das peores taxas a nivel estatal na franxa 3034 anos.
A pesar de todo, atopámonos cuns orzamentos en materia de vivenda á baixa
nestes anos, sen ir máis lonxe, os orzamentos destinados a vivenda este 2022
supoñen un recorte de máis do 40 % respecto dos orzamentos do ano 2009. A esta
falta de previsión orzamentaria súmase a inaceptable e reiterada falla de
execución coa que se pecha cada exercicio en materia de vivenda.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Abrir de forma inmediata a convocatoria de axudas á vivenda no marco do
bono alugueiro novo.
2. Poñer en marcha un plan estratéxico para o acceso á vivenda da mocidade
que facilite o acceso á vivenda.
Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022

Asdo.: Noelia Otero Lago
Eduardo Ojea Arias
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 21/06/2022 10:47:06
Eduardo Ojea Arias na data 21/06/2022 10:47:14
Patricia Otero Rodríguez na data 21/06/2022 10:47:23
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 21/06/2022 10:47:34
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á dotación ao centro de
saúde de Lalín de atención pediátrica en horario de tarde.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os recortes que a Xunta de Galiza leva trece anos aplicando en materia de
sanidade provocaron un deterioro continuado do sistema sanitario público.
Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo sistemática a
redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e que a calidade
asistencial tamén se vexa afectada. Neste contexto o Partido Popular escudouse na
pandemia ocasionada pola Covid 19 para deteriorar aínda máis a sanidade pública, para
seguir afastando a asistencia da poboación, recortar servizos, poñendo dificultades para
acceder á asistencia sanitaria.
A pandemia xa non vale para tapar a falta de compromiso coa sanidade pública
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do PP, non vale para tapar a falta de planificación e anticipación, sabían de sobra cantas
xubilacións se ían producir, que @s profesionais teñen dereito a baixas, vacacións e días
libres. A responsabilidade da Xunta era planificar e organizar e non o fixeron a mantenta
e agora pretenden que aceptemos como normal a falta de atención, días de espera para
ter unha cita.
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Neste contexto o Centro de Saúde de Lalín vén sendo noticia desde hai anos,
entre moitas outras carencias, pola inexistencia do servizo de Pediatría polas tardes. A
realidade é que na actualidade conta con tres pediatras en xornada de mañá, das cales
unha delas desprázase dous días á semana a Rodeiro un par de horas o que implica que
o servizo quede aínda máis minguado.
A carga de traballo que teñen é altísima debido ao elevado número de doentes
que atenden diariamente e a complexidade de ditas consultas tanto no relativo ao tempo
de atención necesario como a todo o abano médico de atención que require xa que estas
profesionais realizan diagnósticos e tratamentos das patoloxías propias destas idades,
ademais coordinan actividades de promoción e prevención que permiten realizar unha
asistencia médica integral, e se é necesario brindan atención continúa cando se atopa
algunha anormalidade no desenrolo. Non podemos esquecer tampouco que as
actividades de promoción e prevención inclúen: vacinación, atención á familia e
controis de crecemento e desenrolo.
Esta situación non vai facer máis que empeorar pola elevadísima cifra de
xubilacións que se van a producir nos vindeiros anos, toda vez que na actualidade son
80 @s pediatras en Galiza que superan os 65 anos.
Desde o BNG é algo que vimos demandando desde hai anos, e que como é
evidente a Xunta de Galiza nega sistematicamente, unha solicitude dunha atención que
se fai moi necesaria para moitísimas nais e pais que ven como polo tarde e noite só lles
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queda a posibilidade de acudir ao CHUS ou ir á privada, quen teña a capacidade
económica de facelo.
As crianzas teñen dereito á asistencia polos profesionais especialistas en
pediatría. Si existe a especialidade é porque nenas e nenos teñen especificidades
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propias, non son adultos en pequeno. Precisan unha atención experta, axustada ás súas
necesidades, unha infancia atendida e coidada é a mellor garantía de persoas adultas
máis sans.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta a Goberno galego a dotar ao Centro de Saúde de
Lalín de atención de Pediatría polas tardes sen recortar o servizo de mañá.”

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 21/06/2022 12:23:46
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno, sobre o financiamento por parte da
Xunta de Galiza das escolas infantís para garantir a gratuidade das familias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza anunciou que a partir do 1 de setembro de 2022 todas as
escolas infantís serán gratuítas a partir da primeira crianza estendendo así a medida que
estaba xa en vigor para as segundas fillas e fillos.
Esta gratuidade abrangue as escolas infantís públicas (tanto autonómicas como
municipais) mais tamén privadas e de iniciativa social.
No Consello da Xunta do 16 de xuño de 2022 o presidente do Goberno galego
avanzou a convocatoria dunha orde dotada de 41 millóns de euros dirixida a financiar a
devandita gratuidade nas escolas privadas e de iniciativa social. Segundo a referencia
publicada na web, a Xunta anticipará aos centros o 100% do crédito para o período de
setembro a decembro e o 90% de xaneiro a agosto, co fin de facilitar a planificación do
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curso” e “aumentará nun 10% a contía que reciben as escolas para que poidan facer
fronte ao incremento dos gastos”.
Doutra banda, no referido ao financiamento das escolas infantís municipais, o
Goberno galego aínda non formalizou (no momento de rexistrarmos esta iniciativa)
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como levará a cabo a asunción do custe das matrículas malia que os concellos, a través
da Fegamp, solicitou hai meses ter unha xuntanza.
Política Social apenas remitiu unha circular con aclaracións sobre a aplicación
da gratuidade nos concellos na que especifica que a Xunta “aboará a parte
correspondente á contía equivalente dos prezos autonómicos” sendo a entidade local a
que deberá asumir “a contía da bonificación no que exceda da cantidade compensada
pola Xunta”. O custe, polo tanto, que financiará a Xunta será o equivalente ao réxime de
prezos públicos que, de acordo cos niveis de renda, asumen as familias (Decreto
49/2012, de 19 de xaneiro).
Para moitos concellos, especialmente os máis pequenos, este sistema de
financiamento pode supor un importante custe económico que deberán asumir cun
orzamento público moi limitado.
Neste senso, e tendo en conta que a educación infantil é unha competencia
propia da Xunta de Galiza, cabe preguntarse se non é o momento de que o Goberno
galego asuma as competencias das escolas infantís municipais toda vez que vai pagar a
matrícula das crianzas.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
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de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a iniciar os trámites necesarios para
asumir a competencia das escolas infantís municipais e, entre tanto, a cubrir o custe real
e efectivo da prestación do servizo no marco da gratuidade da matrícula.”
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Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 21/06/2022 13:24:48

María Montserrat Prado Cores na data 21/06/2022 13:24:56
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Olalla Rodil Fernández na data 21/06/2022 13:25:07
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do
deputado Daniel Pérez López e da deputada Rosana Pérez Fernández, ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para
o seu debate en Pleno, sobre o servizo de practicaxe na Costa da Morte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A practicaxe é un servizo público prestado por particulares no marco dunha
estrita normativa e de medidas de obrigado cumprimento.
As condicións nas que se desempeña o servizo recóllense no “prego de
condicións” que cada Autoridade Portuaria impón para o seu porto, pero tamén rexen
outras normas que veñen impostas polo Reglamento Xeral de Practicaxe, por Capitanía
Marítima e polo Ministerio de Mobilidade, transportes e Axenda Urbana, que son de
obrigado cumprimento.
Os portos galegos divídense entre os que son de interese xeral e os que son
autonómicos. Mentres os de interese xeral como Vigo, A Coruña ou Ferrol-San Cibrao
réxense por normas estatais que dita a Autoridade Portuaria de cada porto, os portos
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autonómicos teñen como autoridade portuaria á Xunta de Galiza a través de Portos de
Galiza. Por outra banda, os portos autonómicos son os de Ribadeo, Cariño Viveiro e
Burela e Corcubión, Cee, Corme, Laxe e Sada.
A día de hoxe, Portos de Galiza conta con tres prácticos nos portos autonómicos,
que se reparten por grupos, e que atendendo ás características dos portos que atenden,
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réxense polos seus respectivos pregos de condicións. Pregos que, en principio, teñen
unha validez de cinco anos, prorrogábeis por cinco máis.
No caso do práctico dos portos de Corcubión, Cee, Corme, Laxe e Sada, con
causa na súa pronta xubilación, solicitou de Portos de Galiza que se iniciase o
procedemento regrado para a súa substitución, que autorizou xa as prácticas da que vai
ser a substituta do actual.
O 8 de marzo de 2022 publicouse no DOG o Prego de Prescripcións Particulares
do Servizo de Practicaxe nos portos de Laxe, Cee e Corcubión, no que se suprime
unilateralemente a practicaxe no porto de Sada. Un prego no que non se contemplan
zonas de fondeo nos portos de Cee, Laxe e Corcubión, cando o fondeo neste último
xoga un papel importantísimo na seguridade da zona durante os temporais de inverno.
Ou que recolle que o servizo de practicaxe nestes portos está marcado polas mareas, co
que as a realización de manobras se limitaría a catro horas ao día, cando nestes catro
portos a dispoñibilidade para realizar as manobras é de 24 horas ao día polas súas
características.
Pero é que, a maiores de todas estas eivas de difícil explicación, no Prego de
Prescripcións Particulares do Servizo de Practicaxe destes portos establécese unha
rebaixa moi considerábel das condicións económicas do práctico que puidera asumir
este servizo. Portos de Galiza publicou ese prego de xeito unilateral, sen manter
contacto algún co actual Práctico, excluíndo o Porto de Sada, obviando aspectos de gran
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relevancia dende o punto de vista da seguridade marítima, como son as zonas de fondeo
ou anoando o servizo de practicaxe ás mareas, cando isto, polas súas propias
características, non procede nestes catro portos.
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Pero alén desas eivas na redacción do prego, as modificacións introducidas nas
cantidades a percibir polo práctico, isto é, nas condicións económicas, poden propiciar a
supresión, de facto, do servizo de practicaxe na Costa da Morte, xa que coas condicións
alí recollidas é practicamente imposíbel que alguén se faga cargo e ademais, sería
imposíbel de cumprir a practicaxe 24 horas/365 días a media xornada.
Diante disto, a Xunta de Galiza, e nomeadamente, Portos de Galiza, deben
adoptar medidas inmediatas e urxentes para garantir un servizo que é vital para
preservar a seguridade marítima da zona. En caso contrario, a partir do mes de agosto,
data na que se xubila o actual Practico, toda a Costa da Morte se vai ver privada deste
servizo, o que suporá o peche destes portos á actividade marítima e ao mesmo tempo,
terá consecuencias directas e negativas en toda a comarca, ao comprometer a
viabilidade das fábricas da mercantil Xeal en Cee e Dumbría.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a que deixe sen efecto a Resolución de
12 de xaneiro de 2022 pola que se publica o Prego de Prescripcións do Servizo de
Practicaxe dos Portos de Laxe, Cee, Corcubión e Sada, publicado no Diario Oficial de
Galiza, e se proceda a tramitar un novo Prego de Prescripcións do Servizo de
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Practicaxe, no que:
1. Se inclúa o Porto de Sada, ademais dos Portos de Laxe, Cee e Corcubión.
2. Se corrixan erros substanciais do anterior prego, como que o servizo de
practicaxe nestes portos estea marcado polas mareas cando nestes catro portos a
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dispoñibilidade para realizar manobras é de 24 horas, e se inclúan zonas de fondeo nos
portos de Laxe, Cee, Corcubión e Sada.
3. Se modifiquen as condicións económicas, para que sexan asumíbeis polo
práctico que puidera coller este servizo.
4. Se abra un contacto directo de Portos de Galiza co Práctico actual para que as
condicións recollidas no novo Prego garantan a continuidade dun servizo básico para a
seguridade marítima.
Asemade, o Parlamento insta a Xunta de Galiza a adoptara medidas de xeito
inmediato e urxente para garantir un servizo que é vital para preservar a seguridade
marítima da zona.”

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2022

Asdo.: Daniel Pérez López
Rosana Pérez Fernández
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores e Rosana Pérez Fernández, ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para
o seu debate en Pleno, sobre a transferencia por parte de Portos de Galiza da
titularidade dos espazos de dominio público portuario de Vilaxoán e Carril.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A relación natural entre os portos e os espazos urbanos ten en Galiza unhas
características particulares. Como é habitual en case todas as vilas e pobos mariñeiros, a
vida portuaria foi sempre ligada ao desenvolvemento da propia poboación, e a
vinculación urbanística entre ambos espazos estivo sempre ligada. A estruturación
administrativa causou unha dicotomía que, na maior parte dos pobos e vilas costeiras
con entidade portuaria, provoca a confluencia de intereses de entidades administrativas
distintas como son o porto e os concellos.
A continuidade e paso do tempo estabilizou unha situación que debera ter sido
resolta, pois realízase actividade urbana e cidadá en espazos que son titularidade doutra
administración (Portos de Galiza) pero que non teñen utilización para tal fin,
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consolidando unha situación dual no que Portos fixa e cobra taxas, e os concellos teñen
a responsabilidade da dotación de servizos, mantemento do estado das rúas, etc. Ao que
hai que engadir as abusivas tarifas que Portos

está a cobrar pola realización de

actividades no espazo baixo a súa administración.
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Unha desas situacións é a que se dá no concello de Vilagarcía. En Vilaxoán,
onde, terreos que

eran praia e peiraos, espazos que

daban sentido a unha vila

mariñeira, noutrora referencia na pesca da sardiña, industria da salga, logo da conserva e
lonxa de interese, hoxe non é así. En concreto o espazo que ocupa o Parque de Dona
Concha, e os viais que o rodean,

a explanada do Preguntorio, o Castelete, o parque do

Preguntoiro, ou o Triángulo de O Freixo, igual que acontece coa Alameda de Carril
Estes espazos deben ser desafectados dunha vez por todas e pasar a competencia
do concello, e polo tanto deixar de estar en Dominio Público Marítimo Portuario. Non
teñen uso portuario e pola contra están totalmente inseridos na trama urbana e neles
realízanse unha parte moi importante da actividade colectiva da veciñanza. A
desafectación suporía unha mellora para todas as entidades e, naturalmente, redundaría
na mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas de Vilaxoán e Carril.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta o Goberno galego a iniciar de inmediato o
procedemento entre o concello de Vilagarcía e Portos de Galiza para a transferencia da
titularidade dos espazos de dominio público portuario de Vilaxoán e Carril que non
teñan uso portuario e están inseridos na trama urbana cun papel fundamental na
CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-UQ9rHBwij-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

actividade da veciñanza: Parque de Dona Concha, e os viais que o rodean, a explanada
do Preguntorio, o Castelete, o parque do Preguntoiro, o Triángulo de O Freixo e a
Alameda de Carril.”
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Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Rosana Pérez Fernández
Deputadas do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 22/06/2022 09:25:43

Rosana Pérez Fernández na data 22/06/2022 09:25:47
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María Montserrat Prado Cores na data 22/06/2022 09:25:56
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas Noelia Otero Lago e Noa Díaz Varela, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
Dende UGT Galicia veñen de denunciar que o novo calendario escolar instaurado
pola Consellería de Educación que decidiu trasladar as probas de recuperación do
mes de setembro a xuño está a confirmarse como un "desastre" tanto para
docentes como o que resulta máis grave, para o alumnado. A pesar de que o
sindicato xa trasladou a Consellería no seu día que esta non era unha decisión
axeitada nin beneficiosa para ninguén, agora tense confirmado toda unha
problemática fronte aos supostos beneficios argumentados desde Educación.
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Por unha banda, o sindicato lamenta as dificultades que se están detectando para
que as e os afectados poidan recuperar as materias suspensas nun curto espazo de
tempo, en tan só dúas semanas; unhas dificultades que teñen especial incidencia
ademais no alumnado con necesidades específicas.
Por outra banda, o sindicato lembra que xa no momento de coñecer a decisión
desde UGT Ensino expresaron as dúbidas arredor tamén de como esta decisión ía
afectar ao alumnado que a día 6 de xuño tiña todo aprobado. Neste senso,
consideran que eses hipotéticos exercicios de ampliación e contido na práctica, e
como adiantaban, quedaron "nun conto” e dan lugar a un fin de curso “caótico”.
Outra das eivas detectadas estes días e advertidas con anterioridade tamén polo
sindicato ten que ver coas dificultades para que o persoal docente xa de por si
“desbordado” puidese compaxinar e prestar unha atención con garantías e de
calidade ao alumnado con recuperacións pendentes e ao mesmo tempo ao que xa
tiña o curso superado. Neste aspecto, as elevadas faltas de asistencia dese
alumnado neste treito final son o mellor exemplo de que esas reticencias
contempladas na Mesa Sectorial arredor desta decisión sobre o cambio de
calendario deseñado por Educación tiñan a súa razón de ser.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a rectificar e garantir de cara o
vindeiro curso 2022/2023 que esta situación non se volve producir. Para elo,
consensuará o calendario escolar coas pertinentes datas de recuperación cos
distintos sindicatos e a comunidade educativa.

Pazo do Parlamento, 21 de xuño do 2022
Asdo.: Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 22/06/2022 10:20:44
Noa Susana Díaz Varela na data 22/06/2022 10:20:52
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 22/06/2022 10:21:07
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Á Mesado Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Carmen Rodríguez Dacosta, Noelia Otero
Lago, Noa Díaz Varela e Martín Seco García, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
Segundo se expón no informe da Valedora do Pobo entregado no Parlamento de
Galicia en data 20 de xuño de 2022, incluíanse un total de 40 asuntos
relacionados coa área de igualdade de xénero, dos cales 35 foron admitidos polas
consellerías afectadas. Non obstante, e a tenor do exposto no referido informe, a
Consellería de Medio Rural non aceptou a revisión dunha convocatoria de axudas
para unha moza agricultora que estaba embarazada desoíndo así a petición da
Valedora de revisar as axudas agrarias.
O caso referido trata dunha agricultora que solicitou unha axuda para a creación
de empresas para persoas agricultoras mozas co fin de incorporar a este colectivo
ao ámbito agrario, en virtude dunhas axudas de apoio ás inversións nas
explotacións agrícolas, cofinancidas co Fondo Europeo Agrícola de Desenrolo
Rural (Feader). Dita solicitude foi aprobada concedéndolle 50.000 euros para a
execución do seu plan empresarial.
Paralelamente, esta persoa solicitou unha axuda para o apoio ás inversións nas
explotacións. No momento no que solicitou o segundo pago, o servizo territorial
de Explotacións Agrarias de Lugo lle informa de que "a persoa beneficiaria
incumpre o requisito de ter a condición de agricultor profesional", xa que no seu
informe de vida laboral indica que está traballando a tempo completo por conta
allea, pese a que está de alta como autónoma na actividade agraria.
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O informe indica que as axudas recollen como requisito un mínimo de volume de
traballo de 0,5 unidades de traballo agrícola.
A beneficiaria informa á Consellería de Medio Rural da súa situación de baixa
por risco para o embarazo, de baixa maternal e da posterior incapacidade
temporal por risco para a lactancia natural polo que solicitou unha ampliación por
un ano de prazo de incorporación.
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Ao estar en suspensión de contrato por baixas non podía cumprir a obriga de
redución de xornada por causa de forza maior derivada do embarazo, polo que
para a realización do segundo pago debería acreditar o cumprimento do requisito
que só podería cumprir como se lle suxería xestionando unha redución de
xornada no seu traballo por conta allea .
Derivado destes antecedentes, a Valedora recomendou revisar a resolución coa fin
de garantir a seguridade xurídica, comprobando a vida laboral, verificando a
suspensión do contrato durante os períodos mencionados e valorando a
conveniencia de modificar a interpretación realizada se así o demostraba a
documentación achegada.
Ademais, a Valedora do Pobo tamén suxería que este órgano valorase a
conveniencia de incluír nas sucesivas bases para a concesión de axudas ou
subvencións a perspectiva de xénero, "imprescindible para integrar a lexislación
vixente en materia de igualdade real."
Como recolle o informe, as recomendacións non foron aceptadas pola Consellería
de Medio Rural, que se ratificou na legalidade do procedemento de reintegro das
axudas por "incumprimento" dos requisitos das bases da convocatoria.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
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1. Incluír a perspectiva de xénero nas sucesivas convocatorias de subvencións
e axudas da Consellería de Medio Rural, imprescindible para integrar a
lexislación vixente en materia de igualdade real.
2. Revisar a denegación a unha muller embarazada da axuda para a creación
de empresas para persoas agricultoras mozas da Consellería de Medio
Rural e a petición de reintegro da percibida, no sentido indicado pola
Valedora do Pobo.
Pazo do Parlamento, 21 de xuño do 2022
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Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
Martín Seco García
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 22/06/2022 10:28:48
Noelia Otero Lago na data 22/06/2022 10:28:57
Noa Susana Díaz Varela na data 22/06/2022 10:29:03
Martín Seco García na data 22/06/2022 10:29:13
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas deputadas e do
seu deputado, Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
A atención sanitaria no Barbanza adoecen de falta de atención por parte da Consellaría
de Sanidade, que prexudica esta comarca ao non garantir a cobertura de profesionais.
Isto repercute de maneira global en todos os concellos xa que provoca a saturación dos
centros de saúde máis próximos.
O Concello de Porto do Son sofre dende hai anos este abandono no seu servizo de
pediatría, que funciona de maneira deficitaria ao non cubrir as baixas ou licenzas da súa
única profesional. En todo ese tempo as consultas pediátricas foron ás veces atendidas
de maneira telefónica e outras unhas poucas horas á semana ata que se resolveu a
cobertura da praza vacante.
Mais nestes momentos, cando a pediatra non acode ao centro por causas xustificadas, a
veciñanza de Porto do Son ten que ir deambulando dun centro a outro da comarca para
ser atendida, moitas das veces convidada a agardar á tarde para poder acudir ao PAC de
Ribeira ou desviada a outros centros de saúde nos que os e as profesionais xa se
manifestaron contrarios a esta decisión pola imposibilidade de prestar atención
pediátrica a máis doentes cos mesmos recursos.
Esta situación de desatención do servizo de pediatría, froito da mala xestión do Sergas,
provocou numerosas mobilizacións ao longo destes últimos anos que aínda seguen sen
resposta.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a Garantir a cobertura durante todo o ano
do servizo de pediatría no centro de saúde de Porto do Son, cubrindo de maneira
inmediata as ausencias da única profesional que presta alí o servizo.

Pazo do Parlamento, 20 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
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Noa Susana Díaz Varela na data 20/06/2022 16:32:51
Julio Torrado Quintela na data 20/06/2022 16:33:09
Marina Ortega Otero na data 20/06/2022 16:33:19
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas deputadas e do
seu deputado, Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade son problemas esenciais
que ten que afrontar o sistema público de saúde e que se agravan se cabe en Galicia
dada a nosa dispersión poboacional e as dificultades de infraestruturas e de
comunicación no rural. O fortalecemento da atención primaria é, xa que logo, unha
necesidade imperativa para poder achegar os servizos sanitarios á poboación.
Mais a realidade é que nos últimos tempos estamos asistindo a un cada vez maior
abandono da atención primaria, nomeadamente nos pequenos núcleos de poboación,
poñendo en serio risco a atención sanitaria da veciñanza. A comarca do Barbanza non é
allea a esta desatención e precarización do servizo de saúde, sendo xa moitas as
advertencias que a este respecto ten realizado o grupo socialista no Parlamento galego
sen apenas éxito.
Aos problemas crónicos da atención sanitaria desa comarca arrastrados dende hai anos,
co peche recente de centros como os de Taragoña e Cabo de Cruz, súmase agora a
ausencia do facultativo no Centro de Saúde de Palmeira (Ribeira), con máis de 1.200
persoas usuarias, xa que o Sergas non está a cubrir a tempo completo a baixa do médico
que opera nese centro.
A solución dada polo Goberno autonómico é cubrir esa ausencia, que se prevé longa,
cun facultativo do centro de saúde de Ribeira de maneira intermitente: algunhas horas
ao día certos días á semana. Iso implica non só un grave prexuízo para as persoas
usuarias senón tamén que outros servizos asociados como a enfermaría ou analíticas non
se ofrezan ou se faga de maneira intermitente.
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Esta situación de desprotección, desatención e abandono levou a que a propia veciñanza
se organizase nun movemento de reivindicación, que conta co apoio de entidades en
defensa dunha sanidade pública de calidade, así como tamén do grupo municipal
socialista, que fai súas as demandas veciñais.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a garantir a cobertura inmediata do
persoal facultativo do Centro de Saúde de Palmeira.
Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 22/06/2022 12:14:20
Julio Torrado Quintela na data 22/06/2022 12:14:51
Marina Ortega Otero na data 22/06/2022 12:15:04
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 22/06/2022 12:15:19
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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
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Luis Bará Torres e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e da deputada Iria
Carreira Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En pleno ano 2022 existe na Catedral de Santiago un botafumeiro exposto ao
público que ten incrustado un símbolo de exaltación falanxista. Trátase dun incensario
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de reserva, non do botafumeiro que se utiliza habitualmente na nave central da catedral.
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Aparentemente trátase dunha peza histórica na que foi incrustado o símbolo
falanxista do xugo e as frechas. Este feito é unha clara representación do longo período
de convivencia e complicidade da xerarquía católica co golpe de Estado militar e a
Ditadura franquista.
Como é sabido, aínda perviven en moitas igrexas galegas inscricións e símbolos
de exaltación da guerra e da ditadura franquista. Malia os acordos parlamentares
encamiñados á eliminación desta simboloxía, por parte da Igrexa católica non hai un
compromiso claro en relación coa supresión destes elementos contrarios aos valores
democráticos.
En relación co citado botafumeiro con simboloxía falanxista, existen numerosas
testemuñas da celebración de actos de exaltación fascista e falanxista na catedral de
Santiago. Así, en xullo de 1943, Ano Xacobeo, celebrouse unha “gran peregrinación de
Falange Tradicionalista y de las JONS”, presidida polo Ditador Francisco Franco e toda
a xerarquía falanxista.
Desde o BNG consideramos que a exhibición dun símbolo falanxista nun
botafumeiro exposto ao público na catedral de Santiago constitúe unha anomalía
histórica e un atentado contra os valores democráticos.
Por este motivo, entendemos que o goberno galego debe dirixirse ao
arcebispado de Santiago para esixirlle a retirada inmediata deste símbolo de exaltación
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fascista e falanxista.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
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OFICINA PARLAMENTAR

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

“O Parlamento insta a Xunta a dirixirse ao arcebispado de Santiago para
esixirlle a retirada inmediata da simboloxía falanxista que decora un botafumeiro que se
exhibe ao público na Catedral de Santiago.”

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputada do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 22/06/2022 14:06:34

Iria Carreira Pazos na data 22/06/2022 14:06:47
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Xosé Luis Bará Torres na data 22/06/2022 14:07:00
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado, Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina
Ortega Otero, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Pleno.
Os centros de día son recursos sociais dirixidos a atender as necesidades
específicas das persoas maiores e/ou con dependencia, de xeito que son ademais
unha valiosa ferramenta de conciliación familiar. Dadas as particularidades
poboacionais e xeográficas do noso país, estes centros convértense nun recurso
imprescindible en todo o noso territorio pero máis aínda en concellos pequenos
do ámbito rural galego por canto presentan uns maiores índices de
avellentamento e son as mulleres as que soportan a carga total dos coidados.
É o caso do Concello de Touro no que, dunha poboación total de 3.516 (datos
INE, 2019), o 33,7% son maiores de 65 anos. En concreto, 657 mulleres e 530
homes que non dispoñen de ningún recurso social destas características e para o
que o Grupo Socialista reclama dende hai anos o establecemento dun centro de
día neste concello.
O Partido Popular, que goberna a Xunta de Galicia, incorporaba no seu programa
electoral como un compromiso de goberno o “impulso da apertura de casas do
maior naqueles concellos galegos que non conten cun centro de día, para lograr
que o 100 % do territorio galego conte con servizos de conciliación específicos
para o coidado das persoas maiores”.
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En resposta a unha pregunta escrita formulada en xaneiro de 2021 por este grupo
parlamentario, a Xunta volvía informar da súa intención de pór en marcha máis
casas do maior por toda a xeografía galega sen especificar se Touro sería un dos
concellos beneficiados. En todo caso, e á vista de que máis dun ano despois a
situación segue a ser igual de deficitaria neste recurso de atención ás persoas
maiores. Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a abrir un centro de día ou recurso
similar para persoas maiores e/ou dependentes no concello de Touro antes de que remate
este ano.

Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 22/06/2022 13:36:17
Julio Torrado Quintela na data 22/06/2022 13:36:37
Marina Ortega Otero na data 22/06/2022 13:36:47
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 22/06/2022 13:37:02

133491

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
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Pouco despois de que en novembro de 2021 a conselleira de Medio Ambiente
visitase a COP26 de Glasgow e a Xunta -adheríndose ao obxectivo da UE e do
Estado de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) nun 55 %
para o ano 2030- emitise unha nota de prensa co hiperbólico titular de “Galicia
entra no liderado do clima a nivel mundial”, o Goberno de Galicia anunciou que
a nosa comunidade acadara ao peche de 2019 unha redución de emisións do 23,8
% con respecto a 1990. Esta cifra foi tamén defendida en febreiro de 2022 nunha
comparecencia da conselleira de Medio Ambiente no Parlamento, sendo elevada
o 23 de marzo de 2022 pola propia conselleira a un 35,9 %, esta vez con
referencia a 2020, cifras que lle serviron ao Goberno galego para presumir de
avanzar cara á neutralidade climática, afirmando a propia conselleira que as
emisións galegas representan o 6,8 % do total estatal.
Estas cifras, que a Xunta atribúe ás súas políticas de loita contra o cambio climático,
débense en realidade a dous factores total e absolutamente alleos ao Goberno de Galicia,
de feito claramente contrarios á súa vontade. Así, en primeiro lugar, no ano 2019 a
redución da actividade das centrais térmicas de Meirama e As Pontes implicou que o peso
do carbón na produción enerxética galega pasase do 29,3 % que representaba no
conxunto no ano 2000 ó 5 % no 2019, que se viu reducido ao 3,5 % no 2020, segundo
datos do Inega, sendo a combustión de carbón, como é ben coñecido, unha das maiores
fontes de emisións de GEI. En segundo lugar, o confinamento derivado da covid19 en
2020, xunto coa redución sen precedentes do PIB que tivo lugar ese ano, que foi do 10,8
% en España e só lixeiramente inferior en Galicia, implicaron que as emisións de GEI se
visen reducidas nun 10 % no conxunto do Estado en 2020. Eses dous factores (caída
drástica en Galicia da produción enerxética con carbón en 2019 e 2020, e caída global de
emisións pola pandemia en 2020) explican na súa totalidade as cifras de redución de
emisións do 23,8 % en 2019 e do 35,9 % en 2020, que non obstante foron publicitadas
como éxitos das súas políticas pola Xunta de Galicia.
A realidade é que o 6,8 % das emisións que representa Galicia no conxunto do Estado
(segundo recoñeceu a propia conselleira de medio ambiente en marzo deste ano) está
significativamente por enriba do seu peso no PIB, que era menos do 5 % en 2020, o cal
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reflicte un claro fracaso nas políticas galegas de loita contra o cambio climático, en
realidade inexistentes máis alá da propaganda.
Conforme a todo o anterior e estando gravemente entorpecida a produción de enerxías
renovables en Galicia pola ausencia tanto dunha aposta política sequera minimamente
ambiciosa como dun marco xurídico axeitado e pola ineficacia e lentitude da burocracia
da Xunta, que ademais foi reiteradamente emendada nos últimos dous anos polo TSXG e
polo TS, faise enormemente difícil imaxinar (incluso sendo espectacularmente
optimistas) como vai Galicia acadar en oito anos o obxectivo de redución de emisións do
55 % que foi adquirido polo Goberno galego para o ano 2030 despois de que o
establecesen a finais do ano pasado tanto a UE como o Estado.
A Estratexia galega de cambio climático foi aprobada o 3 de outubro de 2019, en paralelo
co Plan rexional de enerxía e clima 2019-2023, pero chama poderosamente a atención
que estando teoricamente subordinado o Plan galego ao Plan nacional de enerxía e clima
2021-2030, este fose aprobado en marzo de 2021, polo que dificilmente se pode entender
que o Plan galego tomase como referencia do seu inicio o ano 2019, dous anos antes de
que fose aprobado o Plan nacional e tamén dous anos antes de que fose aprobada a Lei
estatal de cambio climático. Tamén chama poderosamente a atención que a
previsión de redución de emisións que figura na Estratexia Galega de Cambio
Climático e Enerxía 2050 sexa do 24 % para o ano 2030, cando o compromiso da Xunta
a raíz da COP26 foi do 55 %, é dicir, máis do dobre da previsión da Estratexia.
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Segundo establece o Plan Rexional Integrado de Enerxía e Clima 2019-2023, “a
strate ia Gale a de ambio lim tico e ner a 20 0, ser o instrumento plani icador
na loita fronte ao cambio climático e a transición ener tica de cara ao hori onte temporal
20 0 sta strate ia servir para establecer as randes li as de acción na loita contra o
cambio clim tico desde unha perspectiva re ional, centrada en Galicia, permitindo tam n
contribu r aos ob ectivos establecidos a nivel lobal nesta materia”
A estratexia, que en teoría é o principal instrumento planificador da Administración
galega na loita contra o cambio climático e a transición enerxética, en realidade non
planifica nada, senón que é un documento que se centra en describir a realidade xa
existente, é dicir, proporciona datos históricos, pero non concreta nin deseña políticas de
cara ao futuro, polo que malamente se pode chamar estratexia. De feito, os datos que
contempla a estratexia non van máis alá de 2016, o cal implica un desfase de 3 anos para
unha estratexia aprobada a finais de 2019 que, ademais, quedou desfasada en 2021 cando
a Xunta ampliou o seu obxectivo desde a previsión de redución do 24 % que figura na
propia estratexia –moi lonxe do obxectivo da UE a finais de 2019, que era do 40 %- ata o
55 % que anunciou a Conselleira despois de viaxar á COP26. En canto ao plan, recolle
147 medidas das que máis de dous terzos están en fase de estudo ou implementación, en
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todo caso sen orzamento, e mestura todo tipo de medidas, moitas das cales non gardan
relación estrita co cambio climático, ademais de que as cifras orzamentarias que
proporcionan están moi por debaixo da realidade cando en teoría xa estamos no terzo
final do marco temporal dese plan. En suma, a estratexia galega non é unha verdadeira
estratexia e o plan rexional integrado de enerxía e clima tampouco se pode considerar
como un plan, ademais de estar desfasados ambos documentos polo peche das térmicas e
o novo compromiso da UE, a día de hoxe totalmente inalcanzable para Galicia a non ser
que teña lugar en moi pouco tempo un cambio drástico das súas políticas, por iso o
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte proposición non de
lei:
O Parlamento de Galicia, insta o Goberno galego a deseñar unha nova e verdadeira
estratexia de loita contra o cambio climático que faga viable o cumprimento dos
compromisos de redución de emisións do 55 % en 2030 e neutralidade climática en 2050,
na que se contemple unha axeitada planificación e avaliación e prioricen, como mínimo,
os seguintes eixos de actuación:
1º) Unha transición enerxética xusta que substitúa a produción de enerxía baseada nos
combustibles fósiles por fontes renovables como a eólica, solar, biomasa, xeotérmica, etc.
2º) O fomento decidido do autoconsumo enerxético tendo en conta que Galicia presenta a
maior dispersión de poboación de España.
3º) O tránsito a unha economía circular e hipocarbónica.
4º) A protección dos sumidoiros de carbono, con especial énfase nos bosques e nas zonas
humidas, que inclúa a protección integral das turbeiras galegas.
5º) Unha política forestal que contemple a silvicultura sostible, a diversificación de
especies e rendementos do monte e a protección do bosque autóctono.
6º) O fomento da mobilidade sostible, con especial énfase no transporte público.
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7º) Un plan de infraestruturas verdes.
8º) A protección da biodiversidade como medio de loita contra o cambio climático.
9º) A renaturalización das contornas urbanas nos que vive máis da metade da nosa
poboación.
10º) A investigación e a educación ambiental.
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Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 23/06/2022 12:03:08
Paloma Castro Rey na data 23/06/2022 12:03:23
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 23/06/2022 12:03:35
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Daniel Castro García e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e da deputada
Rosana Pérez Fernández, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a necesidade de
que a Xunta de Galiza se sente a falar coa directiva do Rotogal Boiro voleibol para
analizar posibles solucións para a situación que está a atravesar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Boiro é unha vila de 19 mil habitantes que destaca polo grande nivel que acadou
o seu deporte en diversas disciplinas deportivas como o fútbol, o remo ou o voleibol. É
neste último deporte no que as alarmas se acenderon anteriormente ao alertar a directiva
do Rotogal Boiro Voleibol da grave situación económica que o equipo estaba a sufrir.
Esta situación é debida á grande débeda que deixou a anterior directiva e que a
actual tratou, trata e tratará de reducir. Pese a isto, este problema tamén se intensificou
ao non poder ter a directiva un plan de viabilidade debido a que o concello non é capaz
de concretar cando se ingresarán as subvencións nominativas que se lle adebedan e polo
tanto non poder organizar e estruturar a vindeira tempada, conlevando isto graves
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problemas deportivos e por suposto económicos.
Ante a situación tan grave que se está a vivir e ao falarmos dun club tan
importante para a vila, cunha grande canteira e dun nivel do máis alto do Estado, desde
o Bloque Nacionalista Galego consideramos necesario que a Xunta de Galiza, a través
da Secretaría Xeral para o Deporte, intente mediar, analizando a situación e cunha
1
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postura propositiva e en diálogo co resto de administracións e federacións, chegar á
mellor das solucións posibles para que o concello de Boiro poida seguir gozando moitos
máis anos do voleibol da máis alta categoría.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a ter unha xuntanza de urxencia
coa directiva do Rotogal Boiro Voleibol co obxectivo de tratar de atopar as solucións
necesarias para resolver o grave problema económico que está a sufrir este club da
máxima categoría estatal de voleibol.”

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2022

Asdo.: Daniel Castro García
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Rosana Pérez Fernández
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 23/06/2022 16:24:32

Rosana Pérez Fernández na data 23/06/2022 16:24:39

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 23/06/2022 16:24:48
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López e da deputada Noa
Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre o anteproxecto de
lei do goberno do Estado para a creación dunha autoridade administrativa independente
para a defensa do cliente financeiro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente está en fase de anteproxecto unha proposta lexislativa do goberno
do Estado para a creación dunha autoridade administrativa independente para a defensa
do cliente financeiro.
O obxecto desta autoridade administrativa sería a resolución de controversias
entre clientes e entidades que operan no ámbito da prestación de servizos financeiros,
entendidos estes dun punto de vista omnicomprensivo, partindo da base de que o mero
recoñecemento legal dos dereitos dos consumidores e consumidoras non é abondo para
garantir a súa plena efectividade.
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Distínguense perfectamente ben, polo tanto, na exposición de motivos do
anteproxecto entre dous planos: 1º a conduta esixíbel ás entidades financeiras, 2º as vías
de reclamación do cliente fronte a conflitos individuais xurdidos no marco destas
relacións.
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Segundo a propia exposición de motivos do anteproxecto os servizos de
atención e defensa do cliente permiten realizar unha función de control “máis
estratéxica e independente”, e ao mesmo tempo “poden constituír un elemento de
calidade e diferenciación positiva da entidade”, como se estes hipotéticos beneficios
para as propias entidades foran razóns suficientes para garantir un sistema de resolución
dos conflitos a altura das necesidades, é dicir, proporcionados ou axustados ao nivel
cuantitativo e cualitativo de abusos e malas prácticas que se cometen no sector.
A continuación o texto do anteproxecto glosa as marabillas do segundo chanzo
do actual sistema de reclamación extraxudicial, xa perante os supervisores, sistema que
permitiría atender e analizar as queixas, reclamacións e consultas dos clientes
financeiros dun xeito “útil, eficaz e rápido”.
Desde o BNG temos que dicir que nos produce auténtico pasmo o nivel de
“buenismo” do redactor deste anteproxecto, até o punto de preguntarnos se será
necesario crear esta nova autoridade administrativa independente, ou modificar o actual
sistema en algunha medida, dada a enorme satisfacción que parece existir ao respecto.
Mais entrando a valorar o anteproxecto, o seu texto articulado, temos que
salientar dúas cuestións:
A 1ª que o deseño dos organismos de goberno desta nova autoridade
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administrativa independente concede excesivo protagonismo aos supervisores.
E a 2ª, e motivo desta iniciativa parlamentaria, que invade competencias
autonómicas, xa que tal como indicamos anteriormente, da propia exposición de
motivos despréndese con claridade a diferencia entre as normas de conduta que debe
observar o sector, é dicir, a regulación do funcionamento do sector, e outra diferente é a
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creación ou regulación de mecanismos para a resolución de queixas ou conflitos en vía
extraxudicial entre as entidades e a súa clientela.
Existe na Galiza o Instituto Galego de Consumo que ten atribuídas precisamente
competencias para a defensa dos consumidores e consumidoras, e nomeadamente
constitúese en foro para a resolución extraxudicial de conflitos no ámbito do comercio.
En opinión do grupo parlamentario do BNG non existe razón algunha, nin legal
nin de carácter técnico, que xustifique a creación dun organismo específico para a
resolución extraxudicial dos conflitos que poidan xurdir no ámbito das relacións
comerciais entre entidades financeiras e a súa clientela. Antes ben, un organismo deste
tipo aparecería como unha sorte de foro privilexiado que provoque desconfianza social e
trunque os obxectivos que se din perseguir.
En todo caso a previsión do Estatuto de autonomía de Galiza é clara a este
respecto, tal como testemuña a existencia do Instituto Galego de Consumo, mais tamén
a existencia dun precedente, ben coñecido no noso país, como foi a arbitraxe realizada
no coñecido como conflito das preferentes.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-8AYk1IaDQ-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
-Defender o ámbito e exercicio das súas competencias en materia de consumo, e
nomeadamente as competencias do Instituto Galego do Consumo e da Competencia en
materia de resolución extraxudicial de reclamacións en materia de consumo, mesmo
fronte a entidades financeiras
3
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-Impulsar un debate no que participen os grupos parlamentares e o Consello
Galego de Consumidores e Usuarios sobre a reforma do Instituto Galego do Consumo e
da Competencia, co obxectivo de mellorar o tratamento e cobertura das necesidades que
a actual sociedade de consumo e os novos modelos de relación entre empresas e persoas
consumidoras e usuarias presenta.”

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Ana Pontón Mondelo na data 23/06/2022 16:39:58

Daniel Pérez López na data 23/06/2022 16:40:02

Noa Presas Bergantiños na data 23/06/2022 16:40:12
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno, relativa á demanda ao Sergas para que
proceda a recuperar a asistencia sanitaria no consultorio de Vilaxoán.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras o inicio da pandemia orixinada pola COVID-19 o Sergas tomou a decisión
de pechar algúns centros de saúde e PACs e de xeito especial os consultorios.
O motivo alegado foi que nestes centros era difícil poñer en práctica as medidas
de protección para evitar o contaxio polo virus tanto de profesionais como de doentes,
en especial a imposibilidade de establecer circuítos diferenciados para persoas con
patoloxías habituais e as respiratorias.
Esta medida foille aplicada ao consultorio de Vilaxoán en Vilagarcía, localizado
nas instalacións da Confraría de Pescadores Virxe do Rosario. No mesmo había unha
médico e unha enfermeira e atendía poboación de Vilaxoán, Sobradelo, Faxilde, Galáns.
Unha parte moi importante dos doentes que acudían a este centro superan os 60 anos.
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Coa decisión de pechar este centro, @s veciñ@s pasaron de

ter atención

sanitaria próxima a ter que desprazar ao centro de saúde de Vilagarcía de Arousa, ben
en autobús ou en taxi, o que supón en primeiro lugar un gasto económico para os
usuarios e usuarias, ou ben depender doutras persoas para o seu traslado e ser
atendid@s nun centro con moita sobrecarga de traballo.
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A veciñanza non acepta esta situación e

téñense mobilizado, concentrado,

recollido sinaturas, presentado reclamacións... A primeira resposta por parte da
Xerencia da Área Sanitaria Pontevedra-Salnés foi dicirlles que “non está prevista a
reapertura do consultorio”, logo que “o centro pode volver a funcionar no momento que
remita a pandemia”, logo que “para reabrir o centro había que realizar reformas para
adaptalo ás novas circunstancias derivadas da Covid 19, basicamente ampliación sala de
espera e diferenciación de accesos para medicina e enfermería”
A realidade é que as obras están feitas, a práctica totalidade das actividades
normalizadas, sen restricións, e o consultorio sigue fechado.
A Atención Primaria, baseada na proximidade, na accesibilidade, na relación
directa profesionais-doentes e na continuidade da asistencia está en risco. Esa falta de
proximidade e de accesibilidade está deixando a moitas persoas fóra, as grandes
damnificadas son as máis vulnerábeis, @s maiores, as que teñen problemas de
mobilidade, menos medios, enfermas crónicas, as que non teñen acceso ás novas
tecnoloxías.
Hai estudos que relacionan a atención continuada, de proximidade e accesíbel
con maior saúde e menos mortalidade. Cando perdes esa relación continuada cos teus
profesionais de referencia, cando tes que chamar por teléfono e non sabes quen te vai
atender a Atención Primaria perde a súa función.
BNG súmase á preocupación da veciñanza de Vilaxoán, ao ver como pasan os
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meses e o que se podía entender como unha medida de urxencia, todo indica que o
Sergas quere convertela en definitiva. Porque chove sobre mollado, non é a primeira
vez que tentan pechar estes consultorio, e só a oposición da veciñanza fixo rectificar ao
Sergas.
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Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que, xa que están realizadas
as obras demandadas no consultorio de Vilaxóan, proceda de inmediato a recuperar a
asistencia sanitaria no mesmo, tal como se ten comprometido o Sergas coa Veciñanza.”

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 23/06/2022 18:02:03
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Iria Carreira Pazos na data 23/06/2022 18:02:20

Olalla Rodil Fernández na data 23/06/2022 18:02:29
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz Arias, Jose
Antonio Armada Pérez, Adrian Pardo López, Moisés Rodríguez Pérez, Sandra
Vázquez Domínguez, Borja Verea Fraiz, José Manuel Balseiro Orol, Corina Porro
Martínez, Encarna Amigo Díaz, Rosalía López Sánchez, Alberto Pazos Couñago,
Noelia Pérez López, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez e Elena Suárez Sarmiento,
ao abeiro do disposto no artigo 98, 160 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola necesidade de coñecer as actuacións e previsións do
Goberno galego en relación cos fondos europeos destinados á industria.
Exposición de motivos
Os fondos europeos Next Generation son a vacina económica que nos debe axudar a
saír da complicada situación pola que atravesa a economía española e avanzar na
transformación industrial a partir de tres vectores de crecemento cruciais na próxima
década: sustentabilidade, dixitalización e innovación.
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Unha oportunidade histórica para a que Galicia se ten preparado desde o primeiro
momento, a través do traballo conxunto con expertos e o tecido produtivo galego co
obxecto de presentar unha candidatura de país que, sobre a base da colaboración
público-privada, aspira a obter as maiores sinerxías posibles destes fondos europeos
en favor da viabilidade de proxectos tractores que axuden a consolidar e ampliar as
cadeas de valor industrial estratéxicas da nosa economía, pensando especialmente
nas pemes, o desenvolvemento do rural e a xeración de emprego estable e de
calidade.
Esta candidatura foi presentada unha vez máis na reunión celebrada o pasado 10 de
xuño entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a á vicepresidenta primeira e
ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Nadia Calviño, tendo en
conta que o Goberno central resérvase, ata agora, a xestión íntegra dos fondos para
a industria do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Neste contexto,
ratificouse a boa impresión dos proxectos estratéxicos identificados en Galicia, sen
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embargo, a día de hoxe segue pendente a concreción dos fondos europeos necesarios
que fagan posible a súa execución na Comunidade Autónoma, ocasionando un grave
risco de deslocalización e perda de investimentos ante a incerteza.
Sirva de exemplo que se teñen convocado ao redor de 6.400 millóns de euros ao
abeiro dos 11 PERTE aprobados polo Consello de Ministros, o que supón só un 18%
do total anunciado. Unha lentitude á que se suma e discrecionalidade e a falta de
transparencia amosada na xestión destes fondos ata o momento, así como a dificultade
de encaixe á que deben facer fronte algúns proxectos e os seus investimentos.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno de España un
PERTE singular para destinar os fondos necesarios que permitan dar viabilidade aos
proxectos industriais priorizados pola Comunidade Autónoma”.
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Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 23/06/2022 10:45:49
Marta Nóvoa Iglesias na data 23/06/2022 10:46:03
Cristina Sanz Arias na data 23/06/2022 10:46:19
José Antonio Armada Pérez na data 23/06/2022 10:46:34
Pardo López, Adrián na data 23/06/2022 10:46:50
Rodríguez Pérez, Moisés na data 23/06/2022 10:47:03
Sandra Vázquez Domínguez na data 23/06/2022 10:47:16
Borja Verea Fraiz na data 23/06/2022 10:47:34
José Manuel Balseiro Orol na data 23/06/2022 10:47:48
María Corina Porro Martínez na data 23/06/2022 10:48:04
María Encarnación Amigo Díaz na data 23/06/2022 10:48:21
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López Sánchez, Rosalía na data 23/06/2022 10:48:40
José Alberto Pazos Couñago na data 23/06/2022 10:48:54
Noelia Pérez López na data 23/06/2022 10:49:14
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Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 23/06/2022 10:49:38
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María Elena Suárez Sarmiento na data 23/06/2022 10:49:57
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz Arias, Jose
Antonio Armada Pérez, Adrian Pardo López, Moisés Rodríguez Pérez, Sandra
Vázquez Domínguez, Borja Verea Fraiz, José Manuel Balseiro Orol, Corina Porro
Martínez, Encarna Amigo Díaz, Rosalía López Sánchez, Alberto Pazos Couñago,
Noelia Pérez López, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez e Elena Suárez Sarmiento,
ao abeiro do disposto no artigo 98, 160 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola necesidade de adoptar medidas urxentes para aliviar o
impacto da escalada de prezos de combustible nos sectores estratéxicos
Exposición de motivos
A economía española mostrou sinais de especialmente dende o segundo trimestre do
2019, rexistrando ao peche do ano un incremento do 2,1%, dúas décimas menores que
no 2018 que era do 2,3%.
A irrupción da covid-19 no ano 2020 fixo que a economía caera nun -10,8%, unha
caída de 4 puntos porcentuais maior que a media rexistrada na zona euro (-6,4%).
Ademais, España pechou o 2020 con déficit do 10,27%, o maior entre os países da
Unión Europea que de media rexistrou un descenso de -6,9% do PIB.
No 2021, as economías rexistraron un incremento do PIB na zona euro do 5,3%, pero o
incremento en España foi do 5,1%, dúas décimas menor, pese a que o noso pais sufriu
unha caída do 40% maior que a rexistrada na zona euro o ano anterior.
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Tras máis dun ano de crecemento sostido da inflación, nestes intres rexistrouse o maior
dato de inflación dos últimos 38 anos e a recadación tributaria rexistra tamén récords
históricos.
As grandes cifras económicas sempre teñen un efecto a pé de rúa. No caso da
inflación, basta con revisar a factura da luz, encher o depósito de combustible ou a
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simple tarefa de realizar a cesta da compra. Simples tarefas que necesitan un maior
desembolso de recursos económicos por parte dos cidadáns.
Sen embargo, dous meses despois da bonificación de 20 céntimos ao combustible, a
día de hoxe, ten o efecto contrario para o que foi creado. A medida, incluída no Real
Decreto Lei contra as consecuencias económicas da guerra Ucraína, que entrou en
vigor o pasado 1 de abril para frear o desorbitado prezo que estaban pagando os
condutores polo litro de diésel e da gasolina.
Sen embargo, dita axuda non só non logrou o seu propósito, senón que agora a
gasolina pagase más cara que antes da súa entrada en vigor. En España, o litro de
gasolina superou por primeira vez a barreira dos dous euros e o seu prezo xa se come
por completo a bonificación do Goberno.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar ao Goberno de España
as seguintes medidas para aliviar o impacto que a escalada nos prezos dos
combustibles está a ocasionar en sectores estratéxicos da nosa economía:
1º-

Rebaixar os tipos do gasóleo para usos especiais do 0,096 a 0,021 por litro que
empregan no sector agrícola e gandeiro.

2º-

No caso dos transportistas, que tributan ao mínimo europeo de 0,33€ por litro de
gasóleo de uso profesional, solicitar unha excepcionalidade á Comisión Europea
para poder rebaixar este tipo mínimo.

3º-

Activar a exención prevista no artigo 14.1.a) Directiva 2003/96/CE, para todo tipo
de hidrocarburos destinados á produción de enerxía eléctrica, e no só os
gaseosos, como actualmente se contemplan no art. 51.4 da Lei de Impostos
Especiais.

4º-

Rebaixar temporalmente os tipos impositivos do Imposto Especial sobre
Hidrocarburos ata os mínimos contemplados no Anexo I da Directiva
2003/96/CE.

5º-

No caso do sector do mar:
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A) Dar continuidade á bonificación de 20 céntimos para o gasóleo empregado
polo sector pesqueiro mentres continúe a alza de prezos.
B) Que se habiliten as medidas pertinentes para que os buques galegos e
españois que faenen en augas internacionais ou fóra da Zona Económica
Exclusiva (ZEE) española poidan ser beneficiarios da rebaixa dos 20
céntimos cando boten combustible en portos estranxeiros coa mediación ou
intervención directa de operadores loxísticos ou subministradores españois
de hidrocarburos.
C) Que unha vez cumprida a anterior medida, que tamén sexa de aplicación
esta rebaixa no combustible aos buques que fagan habitualmente descargas
e aprovisionamento en Galicia.
D) Que se articulen medidas efectivas para que esta bonificación no prezo do
combustible non sexa de aplicación a buques que, baixo bandeira de
conveniencia ou con estándares sociais, económicos ou ambientais inferiores
aos da UE, poidan repoñer combustible en portos españois”.
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Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 23/06/2022 10:51:11
Marta Nóvoa Iglesias na data 23/06/2022 10:51:27
Cristina Sanz Arias na data 23/06/2022 10:51:40
José Antonio Armada Pérez na data 23/06/2022 10:51:56
Pardo López, Adrián na data 23/06/2022 10:52:14
Rodríguez Pérez, Moisés na data 23/06/2022 10:52:28
Sandra Vázquez Domínguez na data 23/06/2022 10:52:41
Borja Verea Fraiz na data 23/06/2022 10:52:59
José Manuel Balseiro Orol na data 23/06/2022 10:53:13
María Corina Porro Martínez na data 23/06/2022 10:53:30
María Encarnación Amigo Díaz na data 23/06/2022 10:53:47
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López Sánchez, Rosalía na data 23/06/2022 10:54:12
José Alberto Pazos Couñago na data 23/06/2022 10:54:28
Noelia Pérez López na data 23/06/2022 10:54:49
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Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 23/06/2022 10:55:08
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María Elena Suárez Sarmiento na data 23/06/2022 10:55:22
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz Arias, José
Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López, Moisés Rodríguez Pérez, Sandra
Vázquez Domínguez, Borja Verea Fraiz, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo
Páez, José Manuel Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Begoña Freire Vázquez,
Rubén Lorenzo Gómez e Belén Salido Maroño, ao abeiro do disposto no artigo, 98,
160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 6ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola aprobación o 18 de maio de 2022 do Plan RepowerEU
por parte da Comisión Europea, que urxe a tomar medidas áxiles para acelerar a
transición enerxética e reforzar os mecanismos de almacenamento. Así mesmo,
cómpre que o Parlamento de Galicia adopte axiña tódalas medidas posibles co fin de
configurar unha enerxía verde e competitiva para a industria galega, aproveitando as
oportunidades de desenvolvemento sostible e avanzando coas previsións e plans
enerxéticos en cada momento.
Exposición de motivos:
O 18 de maio de 2022 a Comisión Europea publicou o Plan REPowerEU, que
establece novas accións para alcanzar a independencia enerxética de Rusia, aumentar
os obxectivos de penetración de enerxía renovable e substituír rapidamente os
combustibles fósiles. Entre outras medidas, este plan propón que os activos de
almacenamento sexan de interese público superior e que se facilite a autorización do
seu despregamento, xa que terán un papel ineludible para garantir a seguridade da
subministración e a flexibilidade do sistema enerxético, conservando a enerxía para
cando máis se necesite.
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A Lei 7/2021, de 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética regula o
carácter prioritario da implantación de centrais reversibles, nos seguintes termos:
“(a)l objeto de cumplir los objetivos en materia de energías renovables establecidos en
esta ley, las nuevas concesiones que se otorguen, de acuerdo con lo establecido en la
legislación de aguas sobre el dominio público hidráulico para la generación de energía
eléctrica, tendrán como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías
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renovables en el sistema eléctrico. A tal fin, se promoverán, en particular, las centrales
hidroeléctricas reversibles, siempre que cumplan con los objetivos ambientales de las
masas de agua y los regímenes de caudales ecológicos fijados en los planes
hidrológicos de cuenca y sean compatibles con los derechos otorgados a terceros, con
la gestión eficiente del recurso y su protección ambiental”.
En Galicia, o correcto uso do solo e o dos recursos naturais son factores determinantes
do desenvolvemento económico e da sustentabilidade do tecido industrial, tendo
especial prioridade neste momento garantir ás empresas o acceso a fontes de enerxía
competitivas e sostibles a través de proxectos que axuden a reactivar a economía.
Así mesmo, o almacenamento con centrais de bombeo aportaría estabilidade ao
sistema eléctrico, cumprindo un papel esencial para integrar as enerxías renovables
que se están a despregar en Galicia, especialmente a eólica e a solar. En particular, os
proxectos de almacenamento con bombeo son necesarios para estabilizar a rede
eléctrica, onde se desconectarán 1.900 MW de centrais térmicas de carbón que serán
substituídos maioritariamente por potencia renovable intermitente.
Así, no contexto actual, o desenvolvemento de centrais de almacenamento con
tecnoloxía de bombeo é fundamental para acadar os obxectivos fixados no Plan
RepowerUE, na normativa e nos instrumentos de desenvolvemento, e para garantir o
subministro de enerxía verde ao menor custo posible para a industria e a sociedade
galegas.
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Neste ámbito tamén hai que ter presente que o Parlamento de Galicia, o 8 de febreiro
de 2011, adoptou por unanimidade relevantes acordos e estableceu importantes
obxectivos co fin de limitar nos ríos galegos a construción de novos aproveitamentos
hidroeléctricos e de implantar un réxime de caudais ecolóxicos axeitado nas distintas
masas de auga.
Estes acordos foron trasladados, mediante os sucesivos plans aprobados, á
planificación hidrolóxica da demarcación hidrográfica de Galicia Costa e ás súas
disposicións normativas.
Por elo, o desenvolvemento dos proxectos de produción de enerxía procedente de
fontes renovables e, en concreto, o almacenamento con centrais de bombeo,
necesarios para acadar os obxectivos enerxéticos establecidos, deberá atender ao
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disposto no plan hidrolóxico vixente, dentro dos límites da lexislación ambiental e
sectorial existente, e con pleno respecto ao xa acordado por este Parlamento.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de
lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Declarar de interese público superior as centrais hidroeléctricas reversibles,
como activos de almacenamento enerxético necesarios para acadar a
seguridade de subministración enerxética, de xeito que poidan acollerse aos
procedementos máis favorables dispoñibles, tanto na súa fase de planificación
como de autorización, en concordancia co disposto no Plan REPowerEU.
2. Elaborar unha instrución polo órgano competente na que se recollan as
tipoloxías de proxectos de almacenamento enerxético e se regulen os aspectos
relativos á tramitación destes proxectos, asegurando a tramitación mais áxil
posible de acordo coa normativa vixente.
3. Garantir que a construción das infraestruturas de almacenamento necesarias
para a implantación destes proxectos respecta o Plan Hidrolóxico vixente non
supoñendo novos obstáculos transversais no leito dunha masa de auga
superficial, e respectando en todo momento o mantemento da continuidade
lonxitudinal fluvial nos restantes cursos de auga mediante dispositivos que
permitan o cumprimento dun réxime de caudais mínimos”.

Santiago de Compostela, a 23 de xuño de 2021
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 23/06/2022 10:56:41
Marta Nóvoa Iglesias na data 23/06/2022 10:56:57
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Cristina Sanz Arias na data 23/06/2022 10:57:12
José Antonio Armada Pérez na data 23/06/2022 10:57:29
Pardo López, Adrián na data 23/06/2022 10:57:46
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 23/06/2022 10:57:58
Sandra Vázquez Domínguez na data 23/06/2022 10:58:09
Borja Verea Fraiz na data 23/06/2022 10:58:27
Carmen María Pomar Tojo na data 23/06/2022 10:58:42
Ramón Carballo Páez na data 23/06/2022 10:59:00
José Manuel Balseiro Orol na data 23/06/2022 10:59:21
María Sol Díaz Mouteira na data 23/06/2022 10:59:38
Freire Vázquez, María Begoña na data 23/06/2022 10:59:56
Rubén Lorenzo Gómez na data 23/06/2022 11:00:10
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María Belén Salido Maroño na data 23/06/2022 11:00:24
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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
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 5ª polo trámite de
urxencia, relativa ás medidas a tomar para evitar o colapso da Atención Primaria.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia motívase na necesidade de que o Parlamento se posicione canto
antes sobre as medidas a tomar para evitar o colapso da Atención Primaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Partido Popular xa non consigue tapar con propaganda a situación dramática
da Atención Primaria. Os gravísimos problemas estruturais consecuencia de 13 anos de
recortes.
Unha radiografía da situación son os miles de galeg@s que non teñen médico
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REXISTRO-mxs0RKVK0-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

asignado, @s que teñen que agardar semanas para ter unha cita, @s case 200 mil que
agardan por unha primeira consulta hospitalaria, 40 mil que agardan por unha
intervención cirúrxica, @s miles que lle pecharon os consultorios, @s miles de nen@s
sen pediatra; ou @s profesionais exhaust@s
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
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A pandemia xa non vale para tapar a falta de compromiso coa sanidade pública
do PP, non vale para tapar a falta de planificación e anticipación, sabían de sobra cantas
xubilacións se ían producir, que @s profesionais teñen dereito a baixas, vacacións e días
libres.
A responsabilidade da Xunta era planificar e organizar e non o fixo a mantenta e
agora pretenden que aceptemos como normal a falta de atención, días de espera para ter
unha cita.
Converter en norma as intersustitucións e as prolongacións de xornada para que
unha profesional faga o traballo de 3, 4 os os que fagan falta está claro que non é a
alternativa.
O resultado está á vista, as 9 prazas MIR de médico de familia sen cubrir son un
síntoma claro do rechazo ás condicións de traballo, da desconsideración, dunha
formación cada vez máis deficitaria por falta de titores, falta de tempo, falta de
motivación. Ao igual que a desbandada que se produce cada ano cos que rematan a súa
formación, que non se queren quedar en Atención Primaria, porque non aceptan
traballar sen límite, sin calidade na atención, con risco para a saúde das doentes e de si
mesmas.
Esta situación que non vai facer máis que empeorar polos centos de médicos,
pediatras enfermeiras, matronas, que se van xubilar nos vindeiros anos.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-mxs0RKVK0-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fuga de profesionais e drenaxe constante de doentes á sanidade privada, quen
poida pagala e o que non quédase tirado.
A realidade é que a continuidade asistencial está seriamente ameazada, nunha
situación límite, do nivel asistencial fundamental que é a Atención Primaria, onde se
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resolven entre o 80 e 90 por cento dos procesos de saúde. É preciso poñer en marcha un
cambio de modelo, un plan real que a faga atractiva e deixe de estar
secundarizada,desprestixiada, minusvalorada, convertida en despacho de doentes.

Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para debate na Comisiókn 5ª polo trámite de
urxencia:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a poñer en marcha sin máis
dilación medidas para facer atractiva a Atención Primaria para @s profesionais, para
que poidan dispor dos recursos, tempo, número de doentes... que permitan unha
atención de calidade.
1.- Aumentar o orzamento destinado á Atención Primaria até chegar ao 25%, na
actual lexislatura, no inmediato aumentar o 2.2% (máis de douscentos millóns de €)
para chegar á media do Estado.
2.-Modificación do Decreto que regula as Areas Sanitarias e os Distritos
Sanitarios para crear unha estrutura de xestión da Atención Primaria con capacidade de
decisión, orzamentaria e de recursos humanos.
3.- Presentar de inmediato un informe que permita ter unha radiografía fidedigna
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da situación do cadro de persoal de Atención Primaria ( número de profesionais por
categorías, situación laboral, previsión de xubilacións, rateos profesionais-doentes...)
para realizar unha planificación do número de profesionais precis@s axustada ás
necesidades reais.
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4.-Rematar coa política de precariedade e explotación nas condicións laborais,
contratar pola causalidade do mesmo, reducir a rotación e mobilidade ao mínimo
imprescindíbel... para garantir calidade asistencial e que traballar e conciliar non sexa
misión imposíbel.
5.- Poñer en marcha un Plan

de retorno, captación e fidelización de

profesionais, con ofertas atractivas e competitivas tanto no ámbito económico como das
condicións laborais.
6.-

Incorporación

de

categorías

novas:

psicoloxía

clínica,

terapeutas

ocupacionais, logopedas, traballadoras sociais, podólogos, ópticos- optometristas... onde
existen profesionais para poder ser contratad@s
7.- Realizar un censo das prazas de difícil cobertura e establecer para a cobertura
das mesmas incentivos tanto no ámbito económico como das condicións laborais
(horario, gardas, ratios profesional-doente...) como puntuacións adicionais para
procesos selectivos, de promoción e formación.
8.- Tomar todas as medidas precisas para garantir que na formación universitaria
a presenza da Atención Primaria sexa acorde á relevancia que este nivel asistencial
representa na atención á poboación.”
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Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 27/06/2022 17:44:45

Olalla Rodil Fernández na data 27/06/2022 17:44:53
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Iria Carreira Pazos na data 27/06/2022 17:45:04
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 2ª.
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Unha axeitada e áxil avaliación ambiental das actividades económicas que se
desenvolven no noso territorio é imprescindible e fundamental tanto para
protexer o noso medio ambiente como para facilitar a seguridade xurídica
necesaria para fomentar a economía respectando a lei e os dereitos particulares.
Unha serie reiterada de sentenzas do TSXG poñen de manifesto graves e
reiteradas deficiencias na tramitación ambiental (nas súas distintas modalidades e
coas súas especificidades) de proxectos que leva a cabo a Xunta de Galicia. Así,
por poñer só algúns exemplos destacados, a sentenza do 26 de outubro de 2020
anula a tramitación ambiental dun vertedoiro en Cerceda; dúas sentenzas do
mesmo órgano xudicial do 9 de novembro de 2020 –confirmadas posteriormente
polo Tribunal Supremo- anulan a avaliación ambiental por parte da Xunta dun
parque eólico, o de Sasdónigas, en Mondoñedo, por amparar un fraccionamento
irregular dun mesmo parque eólico en dous e non avaliar axeitadamente os seus
impactos; tamén en novembro de 2020 o tribunal anulou o PXOM de Malpica
porque a Xunta o eximiu inxustificadamente de avaliación ambiental; por medio
de sentenza do 11 de decembro de 2020 o TSXG anulou a autorización da Xunta
para un parque eólico na Serra do Oribio, entre Samos e Triacastela, porque o
Goberno galego autorizou en 2019 o parque, en Rede Natura, como se fose unha
modificación doutro previo que obtivera permiso ambiental en 2005 e nin
chegara a executarse en prazo; a sentenza da sección terceira do TSXG do 21 de
xaneiro de 2022 anula o acordo da Xunta do 7 de novembro de 2019, polo que se
autorizaba a repotenciación dun parque eólico en Corme, que fora declarado “de
interese especial” pola Xunta o 2 de febreiro de 2018, ao abeiro da Lei de
fomento de iniciativas empresariais de 2017, determinando que a redución á
metade do prazo para a consulta pública do impacto ambiental é contraria a
dereito; finalmente, outra sentenza de xaneiro deste ano anula a avaliación
ambiental da ampliación dunha granxa avícola radicada en Rairiz de Veiga por
non considerar o impacto sobre a Rede Natura 2000 e os acuíferos da zona e
vulnerar os dereitos á saúde, a intimidade e a un medio ambiente digno dos
veciños.
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Esta escolma de sentenzas ditadas en menos de dous anos poñen de manifesto
unha variada e reiterada vulneración da lexislación ambiental vixente por parte
da Xunta de Galicia á hora de avaliar o impacto das actividades económicas
sobre o noso territorio, xerando inseguridade xurídica e prexuízo a dereitos
constitucionalmente protexidos, dun xeito impropio dunha Administración
moderna e cumpridora da legalidade.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno de Galicia a aplicar con rigor o noso
ordenamento xurídico na avaliación ambiental de proxectos, en orde a garantir o
respecto ao medio ambiente e aos intereses lexítimos afectados, ademais de
reducir o número de sentenzas xudiciais anulatorias dos seus actos
administrativos no eido ambiental e a inseguridade xurídica que está a xerar.

Pazo do Parlamento, 16 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 16/06/2022 17:46:33
Paloma Castro Rey na data 16/06/2022 17:46:52

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-4yz39BkTZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 16/06/2022 17:47:05
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Gonzalo Caballero Miguez, Leticia Gallego
Sanromán, Noelia Otero Lago, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea
Arias, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
A auga constitúe un ben e riqueza natural indispensable e que debe ser obxecto
dunha adecuada xestión por parte das institucións públicas. En particular a traída
de augas implica un reto para a xestión pública municipal e existen distintos
mecanismos de gobernanza para facelo, algunhas que emerxen dende as propias
comunidades.
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En concreto, en Galicia hai un conxunto de comunidades de traídas de augas no
rural que abastecen a milleiros de fogares. Trátase dunha realidade propia galega
que cabe entender en función da xeografía humana de Galicia e da capacidade de
cooperación das comunidades veciñais do territorio á hora de xestionar a auga
para traídas. Son tamén unha solución aos retos de xestionar a auga dada a
dispersión e distribución da poboación ao longo do territorio. Formal e
normalmente constitúense co carácter de corporacións de dereito público e
dedícanse á xestión e ordenación interna da auga na comunidade. A asociación
Coxapo, que integra a un número significativo de comunidades, sinala que os
seus fins principais son a explotación dos mananciais captados, o abastecemento
das augas para uso doméstico das vivendas ou parcelas e o coidado do medio
ambiente.
A Comunidade de Augas de Naia, Sabaxáns e Cortellas (Vigo) constitúe un
exemplo de tantas destas comunidades espalladas polo territorio e que teñen dado
servizo de augas a milleiros de galegos e galegas. No caso desta comunidade, que
acaba de conquerir a renovación da súa concesión, a incerteza vén dada polo feito
de que cando se da a renovación se indique que é para integrarse na rede
municipal. A pesares de que o carácter prioritario de incorporarse á rede
municipal derívase de normas existentes, o certo é que esa integración pode ser
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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moi custosa para os veciños e veciñas e parte deles son maiores xubilados e
xubiladas que teñen ben cubertas as súas necesidades de auga dende a
Comunidade dende hai anos. Esa problemática que trasladan dende esta
Comunidade aos distintos partidos políticos pode ser común a outras
comunidades de augas galegas. Cómpre dende a Xunta de Galicia definir unha
política adecuada para as comunidades de traídas de auga no presente e cara o
futuro analizando custes e beneficios sociais e abordar esta situación dando
información e desenvolvemento normativo na procura de consensos.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Informar sobre cal é a situación da concesión da Comunidade de Augas
citada na exposición de motivos e cal é a súa perspectiva de futuro.
2. Presentar ante a Cámara galega un informe detallado sobre a situación das
comunidades de traídas de auga de Galicia en relación ao servizo que
prestan ao longo do territorio e ao número de familias usuarias, a situación
das concesións e o estado de fontes, depósitos e redes de subministro, así
como aos investimentos realizados.
3. Definir os compromisos da Xunta de Galicia e a previsión da axenda do
goberno galego en relación a estas comunidades de augas.
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Pazo do Parlamento, 17 de xuño do 2022
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Caballero Míguez na data 17/06/2022 09:33:18
María Leticia Gallego Sanromán na data 17/06/2022 09:33:28
Noelia Otero Lago na data 17/06/2022 09:33:37
Patricia Otero Rodríguez na data 17/06/2022 09:33:45
Eduardo Ojea Arias na data 17/06/2022 09:33:57
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/06/2022 09:34:05
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Carmen Aira Díaz e Olalla Rodil Fernández e do deputado Daniel
Pérez López, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 2021 o grupo parlamentar do BNG rexistrou unha iniciativa dobre na
que se presentaban unha serie de preguntas sobre as condicións de traballo dos
traballadores de Surexport, unha empresa de froitos vermellos que desenvolve a súa
actividade na Terra Chá.
Daquela saíron novas na prensa que eran aterradoras en canto a condicións de
habitabilidade das instalacións que lles facilitaba a empresa ás e aos traballadores, con
incapacidade de manter os protocolos COVID, pero tamén dentro dos invernadoiros se
producían moitas anomalías dende o punto de vista da sanidade vexetal e das condicións
laborais.
O Sr Balseiros explicou daquela que non había a aquela altura ningunha medida
que impoñer en canto a sanidade vexetal se refería e que si se puxera en coñecemento
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da Consellaría de Emprego presuntas situacións de conculcación de dereitos laborais
polo que se fixeran inspeccións ao respecto, sen que teñamos novas de cando, cantas e
que resultado deron.
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Vén este ano de novo tempada de cultivo dos froitos vermellos e parece acaído
preguntar que comprobacións se fixeron para evitar que se repitan circunstancias
similares ás do ano pasado.
Sigue existindo alarma social na zona de Begonte e Castro de Rei polas
condicións nas que as persoas traballadoras viven ou polas condicións de traballo ás que
se ven sometidas.
Por isto parece agora o momento de preguntarlle ao Goberno se tomaron
algunha medida preventiva para protexer a saúde destas persoas traballadoras e que non
se repetiran as mesmas circunstancias doutras tempadas. E preguntámonos se a
Consellería de Eemprego e Igualdade por medio do ISSGA vai actuar de oficio.
Comprenderán que neste caso hai varios actores implicados e non todos
dependen das mesmas instancias pero é posible facer un traballo conxunto que axude a
mellorar as condicións de traballo da xente, que neste caso xa son duras de por si.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
-Que a Consellaría

de Emprego e Igualdade faga a través do ISSGA as
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inspeccións precisas nas instalacións da empresa Surexport sitas nos Concellos de
Begonte e Castro de Rei de Lugo, co fin de comprobar que as persoas que traballan nela
teñen garantida a súa protección da saúde no exercicio laboral.
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-Trasladar a calquera outro organismo, como á Inspección de Traballo, calquera
anomalía que detectaran colateralmente nas inspeccións relacionadas coa Saúde
Laboral.”

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Daniel Pérez López
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 17/06/2022 12:33:57

Daniel Pérez López na data 17/06/2022 12:34:10
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Olalla Rodil Fernández na data 17/06/2022 12:34:21
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas, Noa Díaz Varela e Noelia Otero Lago, a través do portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª.
O pasado 10 de xuño tivo lugar o derrubamento do escenario principal do festival
O Son do Camiño, cando se estaban efectuando os labores de montaxe e
preparación do evento previsto para os días 16, 17 e 18. O accidente provocou
varios feridos, algúns hospitalizados e un aínda na unidade de coidados
intensivos.
Perante a complexidade da montaxe dun festival desas características, sería
desexable que a Xunta de Galicia exercese un control exhaustivo da seguridade e
das condicións laborais do persoal traballador en todas aquelas actividades que
patrocine, como neste caso cun orzamento de 2,5 millóns de euros e o selo do
Xacobeo 22. Porque o feito de que a fórmula do patrocinio exima á Xunta de
Galicia de auditar este festival, non pode nunca supor escusar a inspección do
evento.
A propia asociación sindical de profesionais técnicos do espectáculo (Tesgal)
advertía a primeiros de maio, coincidindo co Día Internacional do Traballo,
dunha “previsible sobretensión do sector causada pola gran concentración de
eventos nos vindeiros meses”, cunha “sobresubvención” que “alimenta as
deficiencias e a precariedade”. É preciso, xa que logo, que a Administración
galega extreme a vixilancia das condicións laborais e de seguridade de todos os
eventos que organice ou cos que colabore baixo a fórmula do patrocinio.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
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O Parlamento de Galicia, insta o Goberno galego a:
1º) Investigar e elaborar un informe do acaecido no accidente da instalación do
escenario principal de O Son do Camiño, do que dea conta ante o Parlamento
galego.
2º) Establecer as medidas de control precisas da seguridade esixible para evitar
que poidan acontecer accidentes de gravidade como o acaecido na instalación do
Monte do Gozo.
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3º) Exercer unha supervisión estrita e efectiva das medidas de seguridade e de
inspección laboral de todos os espectáculos nos que colabora baixo a fórmula de
patrocinio.
Pazo do Parlamento, 17 de xuño de 2020

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 17/06/2022 13:16:54
Noelia Otero Lago na data 17/06/2022 13:17:11
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/06/2022 13:17:22
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 3 de setembro de 2021 entrou en vigor a Lei 8/2021, pola que se
reforma a lexislación civil e procesal para o apoio ás persoas con discapacidade no
exercicio da súa capacidade xurídica. Esta reforma elimina a figura da tutela no Estado
español e pasa ao sistema de apoios para que todas as persoas poidan exercer o seu
dereito de capacidade de obrar e exercicio xurídico facilitándolle os apoios por parte do
sistema que sexan necesarios, en función da súa discapacidade.
A lexislación obriga, pois, á revisión de todos os expedientes de incapacitación
no prazo de 3 anos para adaptalas á nova normativa. Nas última semanas as entidades da
discapacidade recibiron unha serie de oficios por parte dos Xulgados do Social nos que
se nos insta a “remitir informes sobre eventuais alternativas de apoio e sobre as
posibilidades de prestalo sen requirir a adopción de medida algunha polas autoridades
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xudiciais”. Entre as entidades contactadas atópase FEGADACE quen se dirixiu á
autoridade xudicial para lle sinalar que:


Non ten capacidade para realizar o informe solicitado, por non estar

dentro das súas funcións estatutarias.
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Non é unha “entidade do terceiro sector de acción social debidamente

habilitada como colaboradora da Administración de Xustiza” (Vid. D.A. 1º da Lei
8/2021). Nos termos da normativa aplicábel, debe ser a Administración Pública quen
realice o informe que se vén de solicitar.


Non ten función asistencial directa con persoas usuarias; sendo que en

calquera caso estes servizos son prestados, ás persoas asociadas, polas entidades
federadas. E ademais, as persoas sobre as que se solicitan os informes non son atendidas
nos servizos prestados polas entidades federadas, polo que se descoñece a súa situación.


En atención ás funcións dos equipos de valoración e orientación da

discapacidade dependentes da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia,
reguladas pola Orde do 25 de novembro de 2015 pola que se regula o procedemento
para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, e a
organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes (modificada pola Orde
de 3 de abril de 2017), correspóndelles levar a cabo a petición que neste caso se traslada
a FEGADACE.
Segundo a documentación achegada polos Xulgados ás entidades, foi a propia
Consellería de Política Social quen indicou ás entidades das diferentes discapacidades
como colaboradoras para realizar estas funcións, obviando a competencia exclusiva da
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que está dotada a administración para a súa realización.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 5ª:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza asumir cos seus propios recursos a
realización dos informes que deben acompañar os procesos de revisión das
incapacitacións tal e como prevé a lexislación vixente.”

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 17/06/2022 13:49:54

Iria Carreira Pazos na data 17/06/2022 13:50:03
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María Montserrat Prado Cores na data 17/06/2022 13:50:11
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Comisión
5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
A atención bucodental resulta un elemento esencial e central da atención sanitaria
e da calidade de vida das persoas en termos de saúde. A súa inclusión dentro da
carteira de servizos do sistema público de saúde é una carreira de longa distancia
que, durante anos, ven conquerindo algúns breves avances que tratan de progresar
no obxectivo final de incorporar a atención bucodental como un servizo máis do
sistema público de saúde.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-AF5Pqhb7P-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A incorporación nos últimos anos dun certo volume de profesionais da saúde
bucodental ten constatado algún avance, con respecto aos tipos de tarefas e
asistencias que realizan. Aínda así, a limitada carteira de servizos e o volume de
profesionais non permitía ata o de agora ampliar o tipo de asistencia prestada.
Durante este mes de xuño, a xuntanza do Consello Interterritorial do Sistema
Nacional de Saúde (15 de xuño, Valencia) apoiou a proposta do Ministerio de
Sanidade para incorporar máis servizos á poboación en atención bucodental. A
implementación dunha nova oferta máis ampla está destinada a mellorar o
conxunto da saúde bucodental, así como a facilitar esta a aqueles colectivos que,
por diferentes razóns, precisan de maior atención dende o sistema público como
poden ser os menores ou as embarazadas, e tamén colectivos de persoas con
discapacidade, pacientes oncolóxicos da zona cérvicofacial ou persoas con
dificultades de mobilidade dos membros superiores.
Para esta planificación, o Ministerio de Sanidade aportou unha gran partida
orzamentaria de máis de 40 millóns de euros, dos que unha parte corresponden a
Galicia para permitir a implantación deste servizos.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento de Galicia insta ao goberno de Galicia a implementar, coa maior
brevidade, os servizos de atención bucodental nos estándares e posibilidades
aprobados na xuntanza do Consello Interterritoral, dotando para elo aos servizos
necesarios do Sergas dos recursos axeitados.

Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 20/06/2022 10:55:52
Marina Ortega Otero na data 20/06/2022 10:56:00
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/06/2022 10:56:12
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago,
Paloma Castro Rey, Pablo Arangüena Fernández, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias, a través
do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Comisión
1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
Exposición de motivos
En decembro de 2016 o PP abandonou a asemblea de constitución da
Área Metropolitana de Vigo, porque non ostentaban a maioría,
rebentando o acto de constitución da Área Metropolitana. Nese acto,
procédese d e forma legal a constitución da Área Metropolitana e a
elección do seu presidente na persoa do alcalde de Vigo.
A Xunta de Galicia paralizou esta constitución e elección do presidente
da Área Metropolitana cun recurso contencioso administrativo, na súa
estratexia de confrontación coa cidade de Vigo.
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Segundo recolle a sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo nº 1 de
Vigo: “A convocatoria e celebración da sesión constitutiva da AMV, a
constitución da súa Asemblea e a elección do seu presidente insírense no ámbito
da organización das entidades locais, procedendo no noso caso declarar que os
actos realizados para lograr ese obxectivo eran válidos”.
O xulgado ratificou que a Área Metropolitana de Vigo constituíuse
legalmente, e que a elección do presidente axustouse a dereito, pero que
a lei impoñía unha condición de imposible cumprimento ao
condicionar a constitución da Área á adhesión ao Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia, que non existía. De acordo coa literalidade
da sentenza sinala: "é fundamental subliñar que o Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia, non existe, nin como disposición administrativa, nin
como acto administrativo xeral".
É hora de atender a unha realidade social, política e económica que hoxe
funciona, inclusive sen ter o instrumento político e ao financiamento
económico que correspondería á Xunta de Galicia.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
133540

A solución está en mans do goberno de Alfonso Rueda coa súa maioría
parlamentaria, derrogando o artigo que establece a integración de Vigo,
como obrigatoria, nun Plan de Transporte Metropolitano de Galicia que
non existe.
É unha decisión política que favorecerá aos 500.000 habitantes da Área
Metropolitana de Vigo. Non atendela é atacar ao desenvolvemento
económico da cuarta parte de Galicia. O novo goberno de Galicia de
Alfonso Rueda pode rectificar este erro histórico.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a derrogar o artigo da Lei da
Área Metropolitana de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun
Plan de Transporte Metropolitano de Galicia que non existe, como recolle a
sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo n° 1 de Vigo.

Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/06/2022 11:42:10
Noelia Otero Lago na data 20/06/2022 11:42:19
Paloma Castro Rey na data 20/06/2022 11:42:28
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Pablo Arangüena Fernández na data 20/06/2022 11:42:37
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/06/2022 11:42:49
Patricia Otero Rodríguez na data 20/06/2022 11:43:06
Eduardo Ojea Arias na data 20/06/2022 11:43:18
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/06/2022 11:43:39
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago,
Paloma Castro Rey, Pablo Arangüena Fernández, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias, a través
do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Comisión
2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
En decembro de 2016 o PP abandonou a asemblea de constitución da
Área Metropolitana de Vigo, porque non ostentaban a maioría,
rebentando o acto de constitución da Área Metropolitana. Nese acto,
procédese d e forma legal a constitución da Área Metropolitana e a
elección do seu presidente na persoa do alcalde de Vigo.
A Xunta de Galicia paralizou esta constitución e elección do presidente
da Área Metropolitana cun recurso contencioso administrativo, na súa
estratexia de confrontación coa cidade de Vigo.
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Segundo recolle a sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo nº 1 de
Vigo: “A convocatoria e celebración da sesión constitutiva da AMV, a
constitución da súa Asemblea e a elección do seu presidente insírense no ámbito
da organización das entidades locais, procedendo no noso caso declarar que os
actos realizados para lograr ese obxectivo eran válidos”.
O xulgado ratificou que a Área Metropolitana de Vigo constituíuse
legalmente, e que a elección do presidente axustouse a dereito, pero que
a lei impoñía unha condición de imposible cumprimento ao
condicionar a constitución da Área á adhesión ao Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia, que non existía. De acordo coa literalidade
da sentenza sinala: "é fundamental subliñar que o Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia, non existe, nin como disposición administrativa, nin
como acto administrativo xeral".
É hora de atender a unha realidade social, política e económica que hoxe
funciona, inclusive sen ter o instrumento político e ao financiamento
económico que correspondería á Xunta de Galicia.
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A solución está en mans do goberno de Alfonso Rueda coa súa maioría
parlamentaria, derrogando o artigo que establece a integración de Vigo,
como obrigatoria, nun Plan de Transporte Metropolitano de Galicia que
non existe.
É unha decisión política que favorecerá aos 500.000 habitantes da Área
Metropolitana de Vigo. Non atendela é atacar ao desenvolvemento
económico da cuarta parte de Galicia. O novo goberno de Galicia de
Alfonso Rueda pode rectificar este erro histórico.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a derrogar o artigo da Lei da
Área Metropolitana de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun
Plan de Transporte Metropolitano de Galicia que non existe, como recolle a
sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo n° 1 de Vigo.

Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/06/2022 11:44:04
Noelia Otero Lago na data 20/06/2022 11:44:12
Paloma Castro Rey na data 20/06/2022 11:44:21
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Pablo Arangüena Fernández na data 20/06/2022 11:44:31
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/06/2022 11:44:42
Patricia Otero Rodríguez na data 20/06/2022 11:44:53
Eduardo Ojea Arias na data 20/06/2022 11:45:06
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/06/2022 11:45:14
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada Julio Torrado Quintela, Patricia Otero Rodríguez
e Eduardo Ojea Arias, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición
non de lei en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
A estrada EP-8001 Caldas – Carracedo – Catoira ten 9,9 quilómetros de
lonxitude, actúa como conexión entre o sur da AP-9 e a autovía do Barbanza AG11 sendo nexo de unión de dúas provincias, e conta cunha IMD que chega ós
8.300 vehículos/día nalgún dos seus tramos, polo que ten unha función
claramente estruturante do territorio a nivel autonómico.
O viaduto de Catoira ten 723 m de lonxitude e se sitúa no final da estrada EP8001 Caldas – Carracedo – Catoira, sendo unha estrutura interprovincial na que
non só a construción senón tamén o mantemento é compartido coa Deputación de
A Coruña.
A Deputación de Pontevedra desenvolveu numerosas actuacións sobre este viario
nos últimos anos, con investimentos de en torno aos 60.000 euros dende 2017.
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Despois de anos de busca de solución para a definición sobre o traspaso de
competencias acerca da xestión deste viario, O 18 de xaneiro de 2022, á petición
da Deputación de Pontevedra constituíuse a Comisión de transferencias entre a
Deputación e a Axencia Galega de Infraestruturas (AXI). Celebrouse nesa data a
primeira e única xuntanza deste órgano bilateral e acordouse que:
 A Deputación de Pontevedra remitiría os informes da Inspección especial
realizada no ano 2019 na ponte de Catoira e o estudo sobre o “agarre” do
firme da estrada.
 Que a Xunta enviaría unha proposta para un cambio de titularidade de
estradas incluíndo a totalidade da estrada provincial EP-8001 (CarracedoCaldas-Catoira) coa ponte incluída.
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Seguindo este acordo, a Deputación de Pontevedra achegou os informes técnicos
requiridos, e que foron enviados coa maior brevidade (ao día seguinte). A pesares
disto, a Deputación de Pontevedra interesouse en numerosas ocasións polos
avances no acordo e nas tarefas asignadas, e remitiu requirimentos de
información e progresos ao Goberno autonómico e solicitando a proposta para o
cambio de titularidade de estradas, non recibindo información ningunha sobre a
situación nin tampouco ningunha proposta como o goberno autonómico se
comprometera.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a cumprir co acordo adoptado o 18
de xaneiro de 2022 na Comisión de transferencias entre a Deputación de
Pontevedra e a Axencia Galega de Infraestruturas e remitir, no prazo máximo dun
mes, unha proposta de cambio de titularidade de estradas que inclúa a totalidade
da estrada provincial EP-80001 (Carracedo – Caldas – Catoira) coa ponte
incluída.

Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 20/06/2022 12:18:54

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
133547

Patricia Otero Rodríguez na data 20/06/2022 12:19:02
Eduardo Ojea Arias na data 20/06/2022 12:19:14
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/06/2022 12:19:22
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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
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Carmen Aira Díaz, María González Albert e do deputado Xosé Luis
Rivas Cruz, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 7ª, relativa ao recoñecemento e
preservación das razas autóctonas.

Este grupo parlamentar ten presentado iniciativas a respecto da conservación das
razas autóctonas de animais domésticos, nas iniciativas pasadas falamos de cans, con
pouca fortuna, por certo. Agora temos que insistir no mesmo tema considerando estas e
outras especies animais como o burro fariñerio ou a pita piñeira.
Podiamos preguntar por que hai que conservar as razas autóctonas e por que hai
que evitar a súa extinción. Quizá porque é unha cuestión de mantemento da
biodiversidade, ou ben porque os recursos zooxenéticos constitúen un patrimonio
mundial inestimable valor, pode ser tamén porque as razas son un constructo cultural
das diversas zonas, xa que os seus habitantes cruzaron durante centos de anos distintos
animais dunha mesma especie para conseguir unha serie de características morfolóxicas,
adaptativas e produtivas que favorecen que un número indeterminado de individuos que
comparten esas características se distingan de outros da mesma especie. Son, polo
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tanto, tamén un patrimonio cultural que contribuíu á preservación da especie humana.
Temos no noso país a oportunidade de ser pioneiros en canto á declaración dos
cans de pastoreo e caza como animais de gandería podendo así posibilitar a
desmascotización á que os vai someter a nova lei estatal de protección animal e que a
maiores permitiría que o Centro de recursos zooxenéticos de Galiza de Fontefiz poida
facerse cargo de ter unha reserva xenética que evite a extinción total de varias delas.
1
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No noso país hai outras especies animais que nos acompañaron vital e
culturalmente como animais produtivos como é o caso do burro fariñeiro, que temos
completamente desatendido, mentres no estado español hai polo menos 6 razas
recoñecidas como autóctonas das distintas CCAA sen que o burro fariñeiro figure entre
elas e sería ben importante para explorar para esta raza outras funcións sociais e
ecolóxicas acordes a esta época.
Tamén a pita piñeira forma parte do noso acervo zooxenético sen que fora
recoñecida no seu momento, simplemente pola falta de apoio da Xunta de Galiza diante
do Ministerio, chegando a fundamentar o seu rexeitamento en que a pita de Mos é a
mesma raza que a Piñeira, cuestión esta en extremo desafortunada. Esta raza sofre o
paradoxo de ser recoñecida como raza para concurso e así se pasea por toda Europa,
mentres a falta de recoñecemento estatal favorece que se fomenten as características
morfolóxicas de beleza en detrimento das outras capacidades como a produtiva para
ovos ou carne.
É incomprensible a desidia política e administrativas dos diversos gobernos da
Xunta para fomentar o recoñecemento das nosas razas autóctonas e polo tanto poder
contribuír á súa preservación. Así vemos que das 4 razas autóctonas de cans 3 están en
perigo grave de extinción e a 4ª en perigo de extinción.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-cbuOOb5lE-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de lei para debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
- Declarar as razas de cans de pastoreo e caza como animais de gandería
- Contactar proactivamente coas distintas asociacións de razas autóctonas
recoñecidas ou aínda por recoñecer, dentro dunha estratexia de conservación e
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potenciación das propias razas autóctonas no primeiro caso, e de recoñecemento e
potenciación posterior no caso das que non están aínda recoñecidas.
- Contactar coas asociacións dos cans con gran risco de extinción, que neste caso
son todos de caza, para facilitar e fomentar que recuperen a súa actividade co fin de
preservar a raza.
- Co mesmo fin, implicarase aos distintos organismos e entidades como poden
ser a Universidade ou o Centro de recursos zooxenéticos de Fontefiz con carácter
urxente.”

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

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

Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/06/2022 13:30:01

Ana Pontón Mondelo na data 20/06/2022 13:30:04
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María González Albert na data 20/06/2022 13:30:14

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-cbuOOb5lE-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María del Carmen Aira Díaz na data 20/06/2022 13:30:21
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Carmen Aira Díaz, María González Albert e do deputado Xosé Luis
Rivas Cruz, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 7ª, relativa aos selos de calidade
agroalimentaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A incerteza que nos invade polos tempos convulsos que atravesamos, obrigan
aos xestores públicos a artellar solucións á crise económica e sanitaria da que o noso
sector produtivo primario lonxe de escapar, cada día sofre máis, debido ao modelo
produtivo que se incentivou dende Europa e co apoio dos diferentes gobernos do PP e
do PSOE e que agudizou a súa dependencia dos insumos foráneos.
O estancamento e incluso caída do prezo de venta da produción primaria en
orixe fronte ao incremento constante dos custes de produción arrastra ao noso rural a
unha encrucillada de difícil saída e para a que se precisa de valentía política e altura de
miras.
Os prezos de venta en orixe das distintas orientacións produtivas cárnicas, levan
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30 anos estancados e cando se modifican á alza para as consumidoras non repercute na
produción, aínda que semelle que agora se albisque algún leve movemento para poñer
en valor os produtos como o leite ou a carne.
A isto hai que engadir a multitude de selos identificativos e diferenciadores dos
produtos agroalimentarios, que non teñen seccións propias nas cadeas de
1
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comercialización, e cando os teñen as persoas consumidoras son descoñecedoras da
información relativa ao alcance, en canto á calidade, que teñen nin a propia relación
calidade/prezo que poden supoñer no momento de mercar e levar para o carro da
compra.
En Galiza, na actualidade contamos con 36 denominacións de orixe e
indicacións xeográficas protexidas, coa súa propia lexislación que regula o conxunto de
características específicas debido á orixe das materias primas empregadas e os
procedementos de elaboración. Estes procedementos están regulados pola normativa da
Unión Europea (UE), que garante o cumprimento duns requisitos de calidade adicionais
aos esixidos para o resto de produtos convencionais e que lles outorgan a condición de
produtos de calidade diferenciada.
Ademais cabe mencionar a normativa que regula a produción agraria ecolóxica
ou biolóxica, que constitúe un método diferenciado de produción de alimentos, e que se
regula asegurando a transparencia en tódalas fases, dende a produción, pasando pola
elaboración e rematando pola comercialización, sendo o CRAEGA (Consello Regulador
da Agricultura Ecolóxica de Galicia), o órgano encargado do control e certificación; se
cadra descoidando outras facetas, que ningún outro organismo ou entidade dependente
da Consellería de Medio Rural foi capaz de asumir, como o asesoramento técnico aos
produtores/as asociados/as, e a propia promoción de certos produtos, como a carne de
vacún, que non está ser receptora de campañas de consumo axeitadas para que repercuta
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no prezo en orixe.
En certos produtos como o leite, ademais atopamos outros selos como o
distintivo de calidade e de orixe Galega 100%, impulsado pola Xunta de Galicia no ano
2011, e que garante que o leite procede unicamente de granxas galegas incluídas no
Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada. A día de hoxe son máis de
4.500 as ganderías galegas que cumpren estes requisitos.
2

133554

OFICINA PARLAMENTAR

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

No mesmo eido, a Consellería do Medio Rural segue adiante coa súa intención
de que o leite que producen as ganderías galegas que sacan as súas vacas a pacer conte
co selo "Leite de Pastoreo de Galicia", acumulando outro retraso máis, cando xa fora
anunciado para o segundo semestre do 2021, sen ter aínda moi claros os requisitos que
se van a marcar en consonancia coa propia normativa da PAC para o novo período
2023-2027.
Noutras orientacións produtivas como na produción de carne, atopámonos
nunha carreira por introducir selos no mercado co fin de identificar as especiais
condicións vencelladas coa normativa en benestar animal. Este afán por non quedar
atrás en medidas que maximicen o benestar animal, demandado na sociedade actual,
provocou a proliferación de numerosos selos avaliados por auditorías e certificadoras co
único obxectivo final de estampalo no envase para darlle un valor engadido ao mesmo,
xustificando as especiais accións a pé de granxa, durante o transporte ou no sacrificio
que van máis aló da normativa vixente na Unión Europea en benestar animal.
Esta carreira diferenciadora non fai máis que agravar o estado de confusión do
consumidor medio do nos país no momento de exercer a soberanía alimentaria e
decantarse por un produto ou outro. Un sen número de denominacións e etiquetaxe
confusas que non entenden as persoas consumidoras e polo tanto non poden darlles
valor como por exemplo, bio, orgánico, eco, da casa, de proximidade, de cercanía, ou
"Slow Food", ou Km. 0 (sen regulación que identifique a designación de produto de
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proximidade), con pegada de carbono ou emisións reducidas, carbono cero, etc...
Entendemos que calquera nova marca, selo ou identificativo ten que ser
acompañado dunha campaña de comunicación e información axeitada, tanto a nivel
nutricional, como de a propia trazabilidade do produto. Algún deles parece estar
deseñado somentes para a exportación ao resto do estado, como é Ternera Gallega,
marca inaudita en idioma español, denominada así de xeito innecesario xa que una
3
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cartel de Tenreira Galega posto enriba dun despece de carne de becerro sería entendido
perfectamente en calquera punto do estado.
A Xunta presentou a comezos de ano, na Feira Internacional de Turismo Fitur,
celebrada en Madrid, a nova campaña "Galicia Etiqueta Calidade", promovida pola
Consellería do Medio Rural para divulgar o bo facer da xente do mar e do agro e
promocionar así as 36 certificacións agroalimentarias de calidade que hai en Galiza, que
contará cunha sección chamada "Galicia Calidade Alimentaria". Este novo distintivo,
agrupará os produtos con denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas
do agro e do mar, marcas de garantía como Galega 100%, as producións derivadas das
razas autóctonas e o selo pescadeRías, o que ben a duplicar entendemos baixo o noso
criterio unha información que xa existía previamente e non aporta nada novo, máis que
aumentar a confusión no consumidor, como xa comentamos previamente.
Neste afán etiquetador por parte da administración, tamén se está a desenvolver
o selo diferenciador para a "Reserva da Biosfera", os propios selos da Artesanía
Alimentaria de Galicia, e a última xenialidade proposta pola Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural para diferenciar os produtos procedentes das aldeas modelo coa
creación doutro novo selo.
Os selos de calidade se non serven para darlle valor ós produtos non serven, é
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imprescindible poñer orde neste desconcerto.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento galego insta o goberno da Xunta a:
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- Facer un estudo de mercado para ver a conveniencia de resaltar os selos que hai
ou ben para crear outros novos.
- Racionalizar o número de novos selos de calidade de modo que poñan en valor
os produtos sen xerar máis confusión nos consumidores/as.
- Crear campañas de información, en forma de guías e/ou cartaces e
publicacións, sobre os distintos selos de calidade, galegos ou xenéricos, para que
efectivamente as persoas consumidoras poidan coñecer as diferencias de prezo e que
estas son pola diferencia de calidade. Estas campañas faríanse nos medios de
comunicación social e nas propia superficies de venta.
-

Facer

un

traballo

de

mediación coas

empresas

intermediarias

e

comercializadoras para que estas melloren a súa oferta na compra destes produtos.
- Establecer políticas de fomento de consumo de produtos ecolóxicos, para poder
salvar o diferencial de prezos existentes na actualidade, en especial no sector da carne,
para que poida repercutir nos prezos que perciben os produtores en orixe.”

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

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

María del Carmen Aira Díaz na data 20/06/2022 15:25:51
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé e da deputada Alexandra
Fernández Gómez, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O goberno galego aprobou no ano 2000 a Estratexia Galega de Educación
Ambiental (EGEA), con un período de vixencia até o ano 2006, coa posibilidade de
ampliación deste prazo. No período 2000-2010 leváronse a cabo estudos de diagnose e
actualización da Estratexia, como por exemplo o Proxecto Fénix (2010), mais cando
menos nos últimos 12 anos non hai constancia da publicación de documentos oficiais de
seguimento da aplicación da EGEA.
Como resultado das medidas previstas na Estratexia, no ano 2001 creouse o
Observatorio Galego de Educación Ambiental. Polo decreto 193/2012 regúlase este
Observatorio, que ten como funcións principal “o seguimento e avaliación da situación
da educación ambiental”.
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Ademais ten asignadas as seguintes funcións específicas:
1. Asesorar os organismos das administracións públicas no deseño e avaliación
dos programas e iniciativas de educación ambiental.
2. Analizar as necesidades educativas e formativas en materia ambiental da
poboación galega no seu conxunto, así como dos seus sectores específicos.
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3. Realizar un seguimento da aplicación da Estratexia Galega de Educación
Ambiental, propoñendo e suxerindo directrices e liñas de actuación.
4. Propoñer a elaboración de instrumentos e procedementos de avaliación,
especificamente dirixidos ao ámbito da educación ambiental.
5. Colleitar experiencias, recursos e programas que se consideran de
referencia, tanto no ámbito da Comunidade Autónoma como do Estado, da Unión
Europea e das distintas axencias das Nacións Unidas, facilitando a súa divulgación,
promoción, adaptación e aplicación á realidade galega.
6. Promover foros de discusión e debate que, en diferentes formatos
(seminarios, grupos de traballo, comisións ad hoc, talleres, ou semellantes) permitan o
encontro e a reflexión dos diferentes axentes sociais involucrados na educación
ambiental.
Logo de 22 anos da aprobación da Estratexia de Educación Ambiental, cómpre
unha profunda revisión crítica do proceso seguido, e unha avaliación sobre a
oportunidade e necesidade de aprobar unha nova Estratexia Galega de Educación
Ambiental. Se ben hai xa 10 anos anunciouse unha nova Estratexia, a realidade é que
non existe un documento operativo e actualizado, acorde cos tempos actuais e os reptos
de futuro.
Logo da aprobación da lei 5/2019 de patrimonio natural e da biodiversidade,
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resulta inaprazábel a elaboración dunha Estratexia galega de educación ambiental
aliñada cos obxectivos e principios desa norma.
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Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento insta a Xunta a:
1. Presentar no Parlamento un informe de seguimento e avaliación da educación
ambiental en Galiza.
2. Informar ao Parlamento sobre o funcionamento e cumprimento das funcións
do Observatorio Galego de Educación Ambiental.
3. Iniciar un proceso participativo para a aprobación en 2023 dunha nova
Estratexia Galega de Educación Ambiental.”

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 20/06/2022 15:44:06
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Paloma Castro Rey, Pablo Arangüena
Fernández, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Comisión 2.ª,
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
A ría de Pontevedra é unha das tres principais entradas ao mar das rías baixas,
baña unha das zonas máis turísticas da nosa comunidade e é a 3ª máis grande de
toda Galicia con 145 quilómetros cadrados de superficie, pero ademais é un
elemento fundamental para a nosa biodiversidade e para os municipios da
contorna, xa que moitas das súas xentes viven da materia prima que contén.
A pesar disto e da súa obriga como administración competente, a conservación
desta ría non se atopou nesta década de goberno do PP entre as prioridades da
Xunta de Galicia, o que fai que os índices de contaminación que presenta a
mesma aumenten ano tras ano.
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Entre os principais problemas que podemos atoparnos e que requiren unha
actuación urxente están:
1. Desmantelamento da empresa ELNOSA, aprobado polo Goberno da Xunta
a mediados de 2020, que foi a encargada de fixar os criterios e condicións
do desmantelamento dende o punto de vista da análise de risco de
contaminación. A pesar disto hai un ano coñecíamos, por un informe de
Ence, que coincidindo coa demolición dos edificios nos que desenvolvía a
súa produción, o material tóxico volvía a aflorar, incrementándose
notablemente o nivel de mercurio na ría e no subsolo e aparecendo nunha
concentración superior ao nivel xeral de referencia.
Neste momento descoñecemos se o goberno da Xunta tomou algún tipo de
medida para reverter esta situación e se estes índices diminuíron ou
seguiron incrementándose.
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2. Depuradora de Lourizán, tras anos aparecendo nos orzamentos da Xunta de
Galicia unha partida destinada a súa ampliación e modernización sen que
fora executada a mesma, o pasado mes de febreiro adxudicouse a empresa
Acciona este proxecto.
O outras obras de saneamento en puntos como o río Lameira de Marín, o
porto de Campelo en Poio (adxudicado en maio) e o bombeo de Cocheras
en Pontevedra, proxectos que segundo manifestou a Xunta hai un ano
estaban en fase de redacción coa previsión de telos listos no primeiro
trimestre do 2022 para poder licitalos e executalos dentro do período
operativo dos fondos europeos Feder, que finaliza en 2023, estando
unicamente adxudicado neste momento o de Campelo.
3. Dragado do río Lérez, o Goberno da Xunta segue sen ter desenvolver o
proxecto de dragado do río Lérez, a pesar deste prexuízo para a cidade de
Pontevedra, e de ser prometido en numerosas ocasións dende hai 12 anos.
A consecuencia disto os fondos mariños do noso río seguen a acumular
sedimentos ata o punto de poder case cruzalo a pé, cando está a marea baixa.
Portos de Galicia na última comparecencia parlamentaria hai xa un ano,
xustificaba este retraso na complexidade dos trámites administrativos e na
decisión do MITECO de prohibir a acumulación de sedimentos na illa de Sálvora,
o que obrigaba a atopar outro punto para desfacerse dos lodos extraídos.
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A maiores incidiu en que este estudo de alternativas se está acometendo por unha
comisión técnica coas autoridades portuarias de Vigo, Vilagarcía e Marín, que
tamén se ven afectados pola anulación do depósito de máis áridos ao oeste de
Sálvora. Manifestou que dita comisión técnica xa se reunira en cinco ocasións e
que participaron tamén técnicos do Centro de Estudos e Experimentación de
Obras Públicas (Cedex) e de Portos do Estado.
Dende esa intervención non volvemos ter noticia dun tema tan importante para
Pontevedra, nin sequera aparece xa orzamentado nos orzamentos da Xunta do ano
2022. Dende o grupo parlamentario socialista entendemos que é prioritario e
urxente este proxecto xa que este abandono da nosa ría, está a afectar gravemente
ao sector do mar ó impedir a rexeneración e a recuperación dos bancos
marisqueiros do fondo da ría, prexudicando especialmente ao sector do marisqueo
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a flote que viu moi minguada, nos últimos anos, a súa actividade e ingresos. Así
como tamén a navegación deportiva e a actividade do Náutico debido a
colmatación na desembocadura e na canle de navegación do río e do porto
deportivo.
O organismo Augas de Galicia como entidade pública responsable en materia de
augas no ámbito das competencias que corresponden á Comunidade Autónoma
de Galicia ten que preservar o bo estado dos ecosistemas acuáticos e ecosistemas
terrestres asociados e en Pontevedra levamos máis dunha década esperando que
cumpra coas súas obrigas.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Que cumpra coas obrigas pendentes en relación á ría de Pontevedra,
nomeadamente:
a) Emita un informe sobre os índices de mercurio existentes na contorna da
antiga empresa ELNOSA e augas subterráneas que acredite a situación
actual tras o incremento detectado o pasado ano.
b) Estableza uns prazos para execución das obras de saneamento
comprometidas.
c) Inicie con urxencia un novo proxecto de dragado do río Lérez compatible
coa normativa vixente e ás directrices medioambientais existentes.
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Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022
Asdo.: Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/06/2022 14:03:23
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Noelia Otero Lago, Eduardo Ojea Arias e
Patricia Otero Rodríguez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
O alugueiro constitúe actualmente a principal vía de acceso á vivenda por parte
dos fogares novos e a opción que maioritariamente elixen mozas e mozos á hora
de se independizar. Para favorecer o acceso ao alugueiro deste colectivo e
facilitar a emancipación o Goberno do Estado aprobou o bono alugueiro novo,
unha medida que se complementa coas recollidas no Plan Estatal de Acceso á
Vivenda 2022-2025.
O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana transferirá 400
millóns de euros ás comunidades autónomas e cidades autónomas en concepto de
axuda deste bono alugueiro novo, que se reparten en 200 millóns de euros este
ano 2022 e outros 200 millóns para 2023. Destes, Galicia recibirá un total de 22,8
millóns.
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Pero cinco meses despois de que o Goberno dese luz verde ao bono alugueiro
novo, esta axuda de 250 euros mensuais para inquilinos/as menores de 35 anos
non pode aínda solicitarse nin semella que a Consellería de Vivenda teña
prioridade algunha en axilizala a pesar de que os datos de emancipación xuvenil
son certamente preocupantes cunha das peores taxas a nivel estatal na franxa 3034 anos.
A pesar de todo, atopámonos cuns orzamentos en materia de vivenda á baixa
nestes anos, sen ir máis lonxe, os orzamentos destinados a vivenda este 2022
supoñen un recorte de máis do 40 % respecto dos orzamentos do ano 2009. A esta
falta de previsión orzamentaria súmase a inaceptable e reiterada falla de
execución coa que se pecha cada exercicio en materia de vivenda.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Abrir de forma inmediata a convocatoria de axudas á vivenda no marco do
bono alugueiro novo.
2. Poñer en marcha un plan estratéxico para o acceso á vivenda da mocidade
que facilite o acceso á vivenda.
Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022

Asdo.: Noelia Otero Lago
Eduardo Ojea Arias
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 21/06/2022 10:46:21
Eduardo Ojea Arias na data 21/06/2022 10:46:29
Patricia Otero Rodríguez na data 21/06/2022 10:46:37
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 21/06/2022 10:46:49

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
133568

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, relativa á dotación ao
centro de saúde de Lalín de atención pediátrica en horario de tarde.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os recortes que a Xunta de Galiza leva trece anos aplicando en materia de
sanidade provocaron un deterioro continuado do sistema sanitario público.
Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo sistemática a
redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e que a calidade
asistencial tamén se vexa afectada. Neste contexto o Partido Popular escudouse na
pandemia ocasionada pola Covid 19 para deteriorar aínda máis a sanidade pública, para
seguir afastando a asistencia da poboación, recortar servizos, poñendo dificultades para
acceder á asistencia sanitaria.
A pandemia xa non vale para tapar a falta de compromiso coa sanidade pública
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do PP, non vale para tapar a falta de planificación e anticipación, sabían de sobra cantas
xubilacións se ían producir, que @s profesionais teñen dereito a baixas, vacacións e días
libres. A responsabilidade da Xunta era planificar e organizar e non o fixeron a mantenta
e agora pretenden que aceptemos como normal a falta de atención, días de espera para
ter unha cita.
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Neste contexto o Centro de Saúde de Lalín vén sendo noticia desde hai anos,
entre moitas outras carencias, pola inexistencia do servizo de Pediatría polas tardes. A
realidade é que na actualidade conta con tres pediatras en xornada de mañá, das cales
unha delas desprázase dous días á semana a Rodeiro un par de horas o que implica que
o servizo quede aínda máis minguado.
A carga de traballo que teñen é altísima debido ao elevado número de doentes
que atenden diariamente e a complexidade de ditas consultas tanto no relativo ao tempo
de atención necesario como a todo o abano médico de atención que require xa que estas
profesionais realizan diagnósticos e tratamentos das patoloxías propias destas idades,
ademais coordinan actividades de promoción e prevención que permiten realizar unha
asistencia médica integral, e se é necesario brindan atención continúa cando se atopa
algunha anormalidade no desenrolo. Non podemos esquecer tampouco que as
actividades de promoción e prevención inclúen: vacinación, atención á familia e
controis de crecemento e desenrolo.
Esta situación non vai facer máis que empeorar pola elevadísima cifra de
xubilacións que se van a producir nos vindeiros anos, toda vez que na actualidade son
80 @s pediatras en Galiza que superan os 65 anos.
Desde o BNG é algo que vimos demandando desde hai anos, e que como é
evidente a Xunta de Galiza nega sistematicamente, unha solicitude dunha atención que
se fai moi necesaria para moitísimas nais e pais que ven como polo tarde e noite só lles
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queda a posibilidade de acudir ao CHUS ou ir á privada, quen teña a capacidade
económica de facelo.
As crianzas teñen dereito á asistencia polos profesionais especialistas en
pediatría. Si existe a especialidade é porque nenas e nenos teñen especificidades
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propias, non son adultos en pequeno. Precisan unha atención experta, axustada ás súas
necesidades, unha infancia atendida e coidada é a mellor garantía de persoas adultas
máis sans.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento de Galiza insta a Goberno galego a dotar ao Centro de Saúde de
Lalín de atención de Pediatría polas tardes sen recortar o servizo de mañá.”

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2022

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

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-Ujzii7QXE-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 21/06/2022 12:21:47
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Iria Carreira Pazos na data 21/06/2022 12:22:02
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Olalla Rodil Fernández na data 21/06/2022 12:22:12
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 5ª, sobre o financiamento por parte
da Xunta de Galiza das escolas infantís para garantir a gratuidade das familias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza anunciou que a partir do 1 de setembro de 2022 todas as
escolas infantís serán gratuítas a partir da primeira crianza estendendo así a medida que
estaba xa en vigor para as segundas fillas e fillos.
Esta gratuidade abrangue as escolas infantís públicas (tanto autonómicas como
municipais) mais tamén privadas e de iniciativa social.
No Consello da Xunta do 16 de xuño de 2022 o presidente do Goberno galego
avanzou a convocatoria dunha orde dotada de 41 millóns de euros dirixida a financiar a
devandita gratuidade nas escolas privadas e de iniciativa social. Segundo a referencia
publicada na web, a Xunta anticipará aos centros o 100% do crédito para o período de
setembro a decembro e o 90% de xaneiro a agosto, co fin de facilitar a planificación do
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curso” e “aumentará nun 10% a contía que reciben as escolas para que poidan facer
fronte ao incremento dos gastos”.
Doutra banda, no referido ao financiamento das escolas infantís municipais, o
Goberno galego aínda non formalizou (no momento de rexistrarmos esta iniciativa)
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como levará a cabo a asunción do custe das matrículas malia que os concellos, a través
da Fegamp, solicitou hai meses ter unha xuntanza.
Política Social apenas remitiu unha circular con aclaracións sobre a aplicación
da gratuidade nos concellos na que especifica que a Xunta “aboará a parte
correspondente á contía equivalente dos prezos autonómicos” sendo a entidade local a
que deberá asumir “a contía da bonificación no que exceda da cantidade compensada
pola Xunta”. O custe, polo tanto, que financiará a Xunta será o equivalente ao réxime de
prezos públicos que, de acordo cos niveis de renda, asumen as familias (Decreto
49/2012, de 19 de xaneiro).
Para moitos concellos, especialmente os máis pequenos, este sistema de
financiamento pode supor un importante custe económico que deberán asumir cun
orzamento público moi limitado.
Neste senso, e tendo en conta que a educación infantil é unha competencia
propia da Xunta de Galiza, cabe preguntarse se non é o momento de que o Goberno
galego asuma as competencias das escolas infantís municipais toda vez que vai pagar a
matrícula das crianzas.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
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de lei para debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a iniciar os trámites necesarios para
asumir a competencia das escolas infantís municipais e, entre tanto, a cubrir o custe real
e efectivo da prestación do servizo no marco da gratuidade da matrícula.”

2

133574

OFICINA PARLAMENTAR

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

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 21/06/2022 13:23:24

María Montserrat Prado Cores na data 21/06/2022 13:23:36
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Olalla Rodil Fernández na data 21/06/2022 13:23:46
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do
deputado Daniel Pérez López e da deputada Rosana Pérez Fernández, ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para
o seu debate na Comisión 8ª, sobre o servizo de practicaxe na Costa da Morte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A practicaxe é un servizo público prestado por particulares no marco dunha
estrita normativa e de medidas de obrigado cumprimento.
As condicións nas que se desempeña o servizo recóllense no “prego de
condicións” que cada Autoridade Portuaria impón para o seu porto, pero tamén rexen
outras normas que veñen impostas polo Reglamento Xeral de Practicaxe, por Capitanía
Marítima e polo Ministerio de Mobilidade, transportes e Axenda Urbana, que son de
obrigado cumprimento.
Os portos galegos divídense entre os que son de interese xeral e os que son
autonómicos. Mentres os de interese xeral como Vigo, A Coruña ou Ferrol-San Cibrao
réxense por normas estatais que dita a Autoridade Portuaria de cada porto, os portos
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autonómicos teñen como autoridade portuaria á Xunta de Galiza a través de Portos de
Galiza. Por outra banda, os portos autonómicos son os de Ribadeo, Cariño Viveiro e
Burela e Corcubión, Cee, Corme, Laxe e Sada.
A día de hoxe, Portos de Galiza conta con tres prácticos nos portos autonómicos,
que se reparten por grupos, e que atendendo ás características dos portos que atenden,
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réxense polos seus respectivos pregos de condicións. Pregos que, en principio, teñen
unha validez de cinco anos, prorrogábeis por cinco máis.
No caso do práctico dos portos de Corcubión, Cee, Corme, Laxe e Sada, con
causa na súa pronta xubilación, solicitou de Portos de Galiza que se iniciase o
procedemento regrado para a súa substitución, que autorizou xa as prácticas da que vai
ser a substituta do actual.
O 8 de marzo de 2022 publicouse no DOG o Prego de Prescripcións Particulares
do Servizo de Practicaxe nos portos de Laxe, Cee e Corcubión, no que se suprime
unilateralemente a practicaxe no porto de Sada. Un prego no que non se contemplan
zonas de fondeo nos portos de Cee, Laxe e Corcubión, cando o fondeo neste último
xoga un papel importantísimo na seguridade da zona durante os temporais de inverno.
Ou que recolle que o servizo de practicaxe nestes portos está marcado polas mareas, co
que as a realización de manobras se limitaría a catro horas ao día, cando nestes catro
portos a dispoñibilidade para realizar as manobras é de 24 horas ao día polas súas
características.
Pero é que, a maiores de todas estas eivas de difícil explicación, no Prego de
Prescripcións Particulares do Servizo de Practicaxe destes portos establécese unha
rebaixa moi considerábel das condicións económicas do práctico que puidera asumir
este servizo. Portos de Galiza publicou ese prego de xeito unilateral, sen manter
contacto algún co actual Práctico, excluíndo o Porto de Sada, obviando aspectos de gran
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relevancia dende o punto de vista da seguridade marítima, como son as zonas de fondeo
ou anoando o servizo de practicaxe ás mareas, cando isto, polas súas propias
características, non procede nestes catro portos.
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Pero alén desas eivas na redacción do prego, as modificacións introducidas nas
cantidades a percibir polo práctico, isto é, nas condicións económicas, poden propiciar a
supresión, de facto, do servizo de practicaxe na Costa da Morte, xa que coas condicións
alí recollidas é practicamente imposíbel que alguén se faga cargo e ademais, sería
imposíbel de cumprir a practicaxe 24 horas/365 días a media xornada.
Diante disto, a Xunta de Galiza, e nomeadamente, Portos de Galiza, deben
adoptar medidas inmediatas e urxentes para garantir un servizo que é vital para
preservar a seguridade marítima da zona. En caso contrario, a partir do mes de agosto,
data na que se xubila o actual Practico, toda a Costa da Morte se vai ver privada deste
servizo, o que suporá o peche destes portos á actividade marítima e ao mesmo tempo,
terá consecuencias directas e negativas en toda a comarca, ao comprometer a
viabilidade das fábricas da mercantil Xeal en Cee e Dumbría.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 8ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a que deixe sen efecto a Resolución de
12 de xaneiro de 2022 pola que se publica o Prego de Prescripcións do Servizo de
Practicaxe dos Portos de Laxe, Cee, Corcubión e Sada, publicado no Diario Oficial de
Galiza, e se proceda a tramitar un novo Prego de Prescripcións do Servizo de
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Practicaxe, no que:
1. Se inclúa o Porto de Sada, ademais dos Portos de Laxe, Cee e Corcubión.
2. Se corrixan erros substanciais do anterior prego, como que o servizo de
practicaxe nestes portos estea marcado polas mareas cando nestes catro portos a

3

133578

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

dispoñibilidade para realizar manobras é de 24 horas, e se inclúan zonas de fondeo nos
portos de Laxe, Cee, Corcubión e Sada.
3. Se modifiquen as condicións económicas, para que sexan asumíbeis polo
práctico que puidera coller este servizo.
4. Se abra un contacto directo de Portos de Galiza co Práctico actual para que as
condicións recollidas no novo Prego garantan a continuidade dun servizo básico para a
seguridade marítima.
Asemade, o Parlamento insta a Xunta de Galiza a adoptara medidas de xeito
inmediato e urxente para garantir un servizo que é vital para preservar a seguridade
marítima da zona.”

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2022

Asdo.: Daniel Pérez López
Rosana Pérez Fernández
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores e Rosana Pérez Fernández, ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para
o seu debate na Comisión 8ª, sobre a transferencia por parte de Portos de Galiza da
titularidade dos espazos de dominio público portuario de Vilaxoán e Carril.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A relación natural entre os portos e os espazos urbanos ten en Galiza unhas
características particulares. Como é habitual en case todas as vilas e pobos mariñeiros, a
vida portuaria foi sempre ligada ao desenvolvemento da propia poboación, e a
vinculación urbanística entre ambos espazos estivo sempre ligada. A estruturación
administrativa causou unha dicotomía que, na maior parte dos pobos e vilas costeiras
con entidade portuaria, provoca a confluencia de intereses de entidades administrativas
distintas como son o porto e os concellos.
A continuidade e paso do tempo estabilizou unha situación que debera ter sido
resolta, pois realízase actividade urbana e cidadá en espazos que son titularidade doutra
administración (Portos de Galiza) pero que non teñen utilización para tal fin,
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consolidando unha situación dual no que Portos fixa e cobra taxas, e os concellos teñen
a responsabilidade da dotación de servizos, mantemento do estado das rúas, etc. Ao que
hai que engadir as abusivas tarifas que Portos

está a cobrar pola realización de

actividades no espazo baixo a súa administración.
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Unha desas situacións é a que se dá no concello de Vilagarcía. En Vilaxoán,
onde, terreos que

eran praia e peiraos, espazos que

daban sentido a unha vila

mariñeira, noutrora referencia na pesca da sardiña, industria da salga, logo da conserva e
lonxa de interese, hoxe non é así. En concreto o espazo que ocupa o Parque de Dona
Concha, e os viais que o rodean,

a explanada do Preguntorio, o Castelete, o parque do

Preguntoiro, ou o Triángulo de O Freixo, igual que acontece coa Alameda de Carril
Estes espazos deben ser desafectados dunha vez por todas e pasar a competencia
do concello, e polo tanto deixar de estar en Dominio Público Marítimo Portuario. Non
teñen uso portuario e pola contra están totalmente inseridos na trama urbana e neles
realízanse unha parte moi importante da actividade colectiva da veciñanza. A
desafectación suporía unha mellora para todas as entidades e, naturalmente, redundaría
na mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas de Vilaxoán e Carril.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 8ª:
“O Parlamento de Galiza insta o Goberno galego a iniciar de inmediato o
procedemento entre o concello de Vilagarcía e Portos de Galiza para a transferencia da
titularidade dos espazos de dominio público portuario de Vilaxoán e Carril que non
teñan uso portuario e están inseridos na trama urbana cun papel fundamental na
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actividade da veciñanza: Parque de Dona Concha, e os viais que o rodean, a explanada
do Preguntorio, o Castelete, o parque do Preguntoiro, o Triángulo de O Freixo e a
Alameda de Carril.”
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Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Rosana Pérez Fernández
Deputadas do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 22/06/2022 09:24:52

Rosana Pérez Fernández na data 22/06/2022 09:25:01
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Ana Pontón Mondelo na data 22/06/2022 09:25:11
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas Noelia Otero Lago e Noa Díaz Varela, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
Exposición de motivos
Dende UGT Galicia veñen de denunciar que o novo calendario escolar instaurado
pola Consellería de Educación que decidiu trasladar as probas de recuperación do
mes de setembro a xuño está a confirmarse como un "desastre" tanto para
docentes como o que resulta máis grave, para o alumnado. A pesar de que o
sindicato xa trasladou a Consellería no seu día que esta non era unha decisión
axeitada nin beneficiosa para ninguén, agora tense confirmado toda unha
problemática fronte aos supostos beneficios argumentados desde Educación.
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Por unha banda, o sindicato lamenta as dificultades que se están detectando para
que as e os afectados poidan recuperar as materias suspensas nun curto espazo de
tempo, en tan só dúas semanas; unhas dificultades que teñen especial incidencia
ademais no alumnado con necesidades específicas.
Por outra banda, o sindicato lembra que xa no momento de coñecer a decisión
desde UGT Ensino expresaron as dúbidas arredor tamén de como esta decisión ía
afectar ao alumnado que a día 6 de xuño tiña todo aprobado. Neste senso,
consideran que eses hipotéticos exercicios de ampliación e contido na práctica, e
como adiantaban, quedaron "nun conto” e dan lugar a un fin de curso “caótico”.
Outra das eivas detectadas estes días e advertidas con anterioridade tamén polo
sindicato ten que ver coas dificultades para que o persoal docente xa de por si
“desbordado” puidese compaxinar e prestar unha atención con garantías e de
calidade ao alumnado con recuperacións pendentes e ao mesmo tempo ao que xa
tiña o curso superado. Neste aspecto, as elevadas faltas de asistencia dese
alumnado neste treito final son o mellor exemplo de que esas reticencias
contempladas na Mesa Sectorial arredor desta decisión sobre o cambio de
calendario deseñado por Educación tiñan a súa razón de ser.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a rectificar e garantir de cara o
vindeiro curso 2022/2023 que esta situación non se volve producir. Para elo,
consensuará o calendario escolar coas pertinentes datas de recuperación cos
distintos sindicatos e a comunidade educativa.

Pazo do Parlamento, 21 de xuño do 2022
Asdo.: Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 22/06/2022 10:20:02
Noa Susana Díaz Varela na data 22/06/2022 10:20:09
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 22/06/2022 10:20:19
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Á Mesado Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Carmen Rodríguez Dacosta, Noelia Otero
Lago, Noa Díaz Varela e Martín Seco García, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte proposición non de lei en Comisión 7.ª, Agricultura,
Alimentación, Gandería e Montes.
Exposición de motivos
Segundo se expón no informe da Valedora do Pobo entregado no Parlamento de
Galicia en data 20 de xuño de 2022, incluíanse un total de 40 asuntos
relacionados coa área de igualdade de xénero, dos cales 35 foron admitidos polas
consellerías afectadas. Non obstante, e a tenor do exposto no referido informe, a
Consellería de Medio Rural non aceptou a revisión dunha convocatoria de axudas
para unha moza agricultora que estaba embarazada desoíndo así a petición da
Valedora de revisar as axudas agrarias.
O caso referido trata dunha agricultora que solicitou unha axuda para a creación
de empresas para persoas agricultoras mozas co fin de incorporar a este colectivo
ao ámbito agrario, en virtude dunhas axudas de apoio ás inversións nas
explotacións agrícolas, cofinancidas co Fondo Europeo Agrícola de Desenrolo
Rural (Feader). Dita solicitude foi aprobada concedéndolle 50.000 euros para a
execución do seu plan empresarial.
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Paralelamente, esta persoa solicitou unha axuda para o apoio ás inversións nas
explotacións. No momento no que solicitou o segundo pago, o servizo territorial
de Explotacións Agrarias de Lugo lle informa de que "a persoa beneficiaria
incumpre o requisito de ter a condición de agricultor profesional", xa que no seu
informe de vida laboral indica que está traballando a tempo completo por conta
allea, pese a que está de alta como autónoma na actividade agraria.
O informe indica que as axudas recollen como requisito un mínimo de volume de
traballo de 0,5 unidades de traballo agrícola.
A beneficiaria informa á Consellería de Medio Rural da súa situación de baixa
por risco para o embarazo, de baixa maternal e da posterior incapacidade
temporal por risco para a lactancia natural polo que solicitou unha ampliación por
un ano de prazo de incorporación.
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Ao estar en suspensión de contrato por baixas non podía cumprir a obriga de
redución de xornada por causa de forza maior derivada do embarazo, polo que
para a realización do segundo pago debería acreditar o cumprimento do requisito
que só podería cumprir como se lle suxería xestionando unha redución de
xornada no seu traballo por conta allea .
Derivado destes antecedentes, a Valedora recomendou revisar a resolución coa fin
de garantir a seguridade xurídica, comprobando a vida laboral, verificando a
suspensión do contrato durante os períodos mencionados e valorando a
conveniencia de modificar a interpretación realizada se así o demostraba a
documentación achegada.
Ademais, a Valedora do Pobo tamén suxería que este órgano valorase a
conveniencia de incluír nas sucesivas bases para a concesión de axudas ou
subvencións a perspectiva de xénero, "imprescindible para integrar a lexislación
vixente en materia de igualdade real."
Como recolle o informe, as recomendacións non foron aceptadas pola Consellería
de Medio Rural, que se ratificou na legalidade do procedemento de reintegro das
axudas por "incumprimento" dos requisitos das bases da convocatoria.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
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1. Incluír a perspectiva de xénero nas sucesivas convocatorias de subvencións
e axudas da Consellería de Medio Rural, imprescindible para integrar a
lexislación vixente en materia de igualdade real.
2. Revisar a denegación a unha muller embarazada da axuda para a creación
de empresas para persoas agricultoras mozas da Consellería de Medio
Rural e a petición de reintegro da percibida, no sentido indicado pola
Valedora do Pobo.
Pazo do Parlamento, 21 de xuño do 2022
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
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Martín Seco García
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 22/06/2022 10:30:15
Noelia Otero Lago na data 22/06/2022 10:30:27
Noa Susana Díaz Varela na data 22/06/2022 10:30:34
Martín Seco García na data 22/06/2022 10:30:48
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 22/06/2022 10:30:59
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas deputadas e do
seu deputado, Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª.
A atención sanitaria no Barbanza adoecen de falta de atención por parte da Consellaría
de Sanidade, que prexudica esta comarca ao non garantir a cobertura de profesionais.
Isto repercute de maneira global en todos os concellos xa que provoca a saturación dos
centros de saúde máis próximos.
O Concello de Porto do Son sofre dende hai anos este abandono no seu servizo de
pediatría, que funciona de maneira deficitaria ao non cubrir as baixas ou licenzas da súa
única profesional. En todo ese tempo as consultas pediátricas foron ás veces atendidas
de maneira telefónica e outras unhas poucas horas á semana ata que se resolveu a
cobertura da praza vacante.
Mais nestes momentos, cando a pediatra non acode ao centro por causas xustificadas, a
veciñanza de Porto do Son ten que ir deambulando dun centro a outro da comarca para
ser atendida, moitas das veces convidada a agardar á tarde para poder acudir ao PAC de
Ribeira ou desviada a outros centros de saúde nos que os e as profesionais xa se
manifestaron contrarios a esta decisión pola imposibilidade de prestar atención
pediátrica a máis doentes cos mesmos recursos.
Esta situación de desatención do servizo de pediatría, froito da mala xestión do Sergas,
provocou numerosas mobilizacións ao longo destes últimos anos que aínda seguen sen
resposta.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a Garantir a cobertura durante todo o ano
do servizo de pediatría no centro de saúde de Porto do Son, cubrindo de maneira
inmediata as ausencias da única profesional que presta alí o servizo.

Pazo do Parlamento, 20 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
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Noa Susana Díaz Varela na data 20/06/2022 16:31:23
Julio Torrado Quintela na data 20/06/2022 16:31:38
Marina Ortega Otero na data 20/06/2022 16:31:50
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/06/2022 16:32:03
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas deputadas e do
seu deputado, Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª.
O envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade son problemas esenciais
que ten que afrontar o sistema público de saúde e que se agravan se cabe en Galicia
dada a nosa dispersión poboacional e as dificultades de infraestruturas e de
comunicación no rural. O fortalecemento da atención primaria é, xa que logo, unha
necesidade imperativa para poder achegar os servizos sanitarios á poboación.
Mais a realidade é que nos últimos tempos estamos asistindo a un cada vez maior
abandono da atención primaria, nomeadamente nos pequenos núcleos de poboación,
poñendo en serio risco a atención sanitaria da veciñanza. A comarca do Barbanza non é
allea a esta desatención e precarización do servizo de saúde, sendo xa moitas as
advertencias que a este respecto ten realizado o grupo socialista no Parlamento galego
sen apenas éxito.
Aos problemas crónicos da atención sanitaria desa comarca arrastrados dende hai anos,
co peche recente de centros como os de Taragoña e Cabo de Cruz, súmase agora a
ausencia do facultativo no Centro de Saúde de Palmeira (Ribeira), con máis de 1.200
persoas usuarias, xa que o Sergas non está a cubrir a tempo completo a baixa do médico
que opera nese centro.
A solución dada polo Goberno autonómico é cubrir esa ausencia, que se prevé longa,
cun facultativo do centro de saúde de Ribeira de maneira intermitente: algunhas horas
ao día certos días á semana. Iso implica non só un grave prexuízo para as persoas
usuarias senón tamén que outros servizos asociados como a enfermaría ou analíticas non
se ofrezan ou se faga de maneira intermitente.
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Esta situación de desprotección, desatención e abandono levou a que a propia veciñanza
se organizase nun movemento de reivindicación, que conta co apoio de entidades en
defensa dunha sanidade pública de calidade, así como tamén do grupo municipal
socialista, que fai súas as demandas veciñais.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a garantir a cobertura inmediata do
persoal facultativo do Centro de Saúde de Palmeira.
Pazo do Parlamento, 21 de xuño de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 22/06/2022 12:12:33
Julio Torrado Quintela na data 22/06/2022 12:12:48
Marina Ortega Otero na data 22/06/2022 12:12:59
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 22/06/2022 12:13:15
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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
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Luis Bará Torres e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e da deputada Iria
Carreira Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 1ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En pleno ano 2022 existe na Catedral de Santiago un botafumeiro exposto ao
público que ten incrustado un símbolo de exaltación falanxista. Trátase dun incensario
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de reserva, non do botafumeiro que se utiliza habitualmente na nave central da catedral.
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Aparentemente trátase dunha peza histórica na que foi incrustado o símbolo
falanxista do xugo e as frechas. Este feito é unha clara representación do longo período
de convivencia e complicidade da xerarquía católica co golpe de Estado militar e a
Ditadura franquista.
Como é sabido, aínda perviven en moitas igrexas galegas inscricións e símbolos
de exaltación da guerra e da ditadura franquista. Malia os acordos parlamentares
encamiñados á eliminación desta simboloxía, por parte da Igrexa católica non hai un
compromiso claro en relación coa supresión destes elementos contrarios aos valores
democráticos.
En relación co citado botafumeiro con simboloxía falanxista, existen numerosas
testemuñas da celebración de actos de exaltación fascista e falanxista na catedral de
Santiago. Así, en xullo de 1943, Ano Xacobeo, celebrouse unha “gran peregrinación de
Falange Tradicionalista y de las JONS”, presidida polo Ditador Francisco Franco e toda
a xerarquía falanxista.
Desde o BNG consideramos que a exhibición dun símbolo falanxista nun
botafumeiro exposto ao público na catedral de Santiago constitúe unha anomalía
histórica e un atentado contra os valores democráticos.
Por este motivo, entendemos que o goberno galego debe dirixirse ao
arcebispado de Santiago para esixirlle a retirada inmediata deste símbolo de exaltación
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fascista e falanxista.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 1ª:
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“O Parlamento insta a Xunta a dirixirse ao arcebispado de Santiago para
esixirlle a retirada inmediata da simboloxía falanxista que decora un botafumeiro que se
exhibe ao público na Catedral de Santiago.”

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputada do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 22/06/2022 14:04:58

Iria Carreira Pazos na data 22/06/2022 14:05:08
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Xosé Luis Bará Torres na data 22/06/2022 14:05:19
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado, Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina
Ortega Otero, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate na Comisión 5ª.
Os centros de día son recursos sociais dirixidos a atender as necesidades
específicas das persoas maiores e/ou con dependencia, de xeito que son ademais
unha valiosa ferramenta de conciliación familiar. Dadas as particularidades
poboacionais e xeográficas do noso país, estes centros convértense nun recurso
imprescindible en todo o noso territorio pero máis aínda en concellos pequenos
do ámbito rural galego por canto presentan uns maiores índices de
avellentamento e son as mulleres as que soportan a carga total dos coidados.
É o caso do Concello de Touro no que, dunha poboación total de 3.516 (datos
INE, 2019), o 33,7% son maiores de 65 anos. En concreto, 657 mulleres e 530
homes que non dispoñen de ningún recurso social destas características e para o
que o Grupo Socialista reclama dende hai anos o establecemento dun centro de
día neste concello.
O Partido Popular, que goberna a Xunta de Galicia, incorporaba no seu programa
electoral como un compromiso de goberno o “impulso da apertura de casas do
maior naqueles concellos galegos que non conten cun centro de día, para lograr
que o 100 % do territorio galego conte con servizos de conciliación específicos
para o coidado das persoas maiores”.
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En resposta a unha pregunta escrita formulada en xaneiro de 2021 por este grupo
parlamentario, a Xunta volvía informar da súa intención de pór en marcha máis
casas do maior por toda a xeografía galega sen especificar se Touro sería un dos
concellos beneficiados. En todo caso, e á vista de que máis dun ano despois a
situación segue a ser igual de deficitaria neste recurso de atención ás persoas
maiores. Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a
seguinte proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a abrir un centro de día ou recurso
similar para persoas maiores e/ou dependentes no concello de Touro antes de que remate
este ano.

Pazo do Parlamento, 22 de xuño de 2022
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Marina Ortega Otero na data 22/06/2022 13:35:36
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 2ª.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-I36YPI3EO-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pouco despois de que en novembro de 2021 a conselleira de Medio Ambiente
visitase a COP26 de Glasgow e a Xunta -adheríndose ao obxectivo da UE e do
Estado de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) nun 55 %
para o ano 2030- emitise unha nota de prensa co hiperbólico titular de “Galicia
entra no liderado do clima a nivel mundial”, o Goberno de Galicia anunciou que
a nosa comunidade acadara ao peche de 2019 unha redución de emisións do 23,8
% con respecto a 1990. Esta cifra foi tamén defendida en febreiro de 2022 nunha
comparecencia da conselleira de Medio Ambiente no Parlamento, sendo elevada
o 23 de marzo de 2022 pola propia conselleira a un 35,9 %, esta vez con
referencia a 2020, cifras que lle serviron ao Goberno galego para presumir de
avanzar cara á neutralidade climática, afirmando a propia conselleira que as
emisións galegas representan o 6,8 % do total estatal.
Estas cifras, que a Xunta atribúe ás súas políticas de loita contra o cambio climático,
débense en realidade a dous factores total e absolutamente alleos ao Goberno de Galicia,
de feito claramente contrarios á súa vontade. Así, en primeiro lugar, no ano 2019 a
redución da actividade das centrais térmicas de Meirama e As Pontes implicou que o peso
do carbón na produción enerxética galega pasase do 29,3 % que representaba no
conxunto no ano 2000 ó 5 % no 2019, que se viu reducido ao 3,5 % no 2020, segundo
datos do Inega, sendo a combustión de carbón, como é ben coñecido, unha das maiores
fontes de emisións de GEI. En segundo lugar, o confinamento derivado da covid19 en
2020, xunto coa redución sen precedentes do PIB que tivo lugar ese ano, que foi do 10,8
% en España e só lixeiramente inferior en Galicia, implicaron que as emisións de GEI se
visen reducidas nun 10 % no conxunto do Estado en 2020. Eses dous factores (caída
drástica en Galicia da produción enerxética con carbón en 2019 e 2020, e caída global de
emisións pola pandemia en 2020) explican na súa totalidade as cifras de redución de
emisións do 23,8 % en 2019 e do 35,9 % en 2020, que non obstante foron publicitadas
como éxitos das súas políticas pola Xunta de Galicia.
A realidade é que o 6,8 % das emisións que representa Galicia no conxunto do Estado
(segundo recoñeceu a propia conselleira de medio ambiente en marzo deste ano) está
significativamente por enriba do seu peso no PIB, que era menos do 5 % en 2020, o cal
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reflicte un claro fracaso nas políticas galegas de loita contra o cambio climático, en
realidade inexistentes máis alá da propaganda.
Conforme a todo o anterior e estando gravemente entorpecida a produción de enerxías
renovables en Galicia pola ausencia tanto dunha aposta política sequera minimamente
ambiciosa como dun marco xurídico axeitado e pola ineficacia e lentitude da burocracia
da Xunta, que ademais foi reiteradamente emendada nos últimos dous anos polo TSXG e
polo TS, faise enormemente difícil imaxinar (incluso sendo espectacularmente
optimistas) como vai Galicia acadar en oito anos o obxectivo de redución de emisións do
55 % que foi adquirido polo Goberno galego para o ano 2030 despois de que o
establecesen a finais do ano pasado tanto a UE como o Estado.
A Estratexia galega de cambio climático foi aprobada o 3 de outubro de 2019, en paralelo
co Plan rexional de enerxía e clima 2019-2023, pero chama poderosamente a atención
que estando teoricamente subordinado o Plan galego ao Plan nacional de enerxía e clima
2021-2030, este fose aprobado en marzo de 2021, polo que dificilmente se pode entender
que o Plan galego tomase como referencia do seu inicio o ano 2019, dous anos antes de
que fose aprobado o Plan nacional e tamén dous anos antes de que fose aprobada a Lei
estatal de cambio climático. Tamén chama poderosamente a atención que a
previsión de redución de emisións que figura na Estratexia Galega de Cambio
Climático e Enerxía 2050 sexa do 24 % para o ano 2030, cando o compromiso da Xunta
a raíz da COP26 foi do 55 %, é dicir, máis do dobre da previsión da Estratexia.
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Segundo establece o Plan Rexional Integrado de Enerxía e Clima 2019-2023, “a
strate ia Gale a de ambio lim tico e ner a 20 0, ser o instrumento plani icador
na loita fronte ao cambio climático e a transición ener tica de cara ao hori onte temporal
20 0 sta strate ia servir para establecer as randes li as de acción na loita contra o
cambio clim tico desde unha perspectiva re ional, centrada en Galicia, permitindo tam n
contribu r aos ob ectivos establecidos a nivel lobal nesta materia”
A estratexia, que en teoría é o principal instrumento planificador da Administración
galega na loita contra o cambio climático e a transición enerxética, en realidade non
planifica nada, senón que é un documento que se centra en describir a realidade xa
existente, é dicir, proporciona datos históricos, pero non concreta nin deseña políticas de
cara ao futuro, polo que malamente se pode chamar estratexia. De feito, os datos que
contempla a estratexia non van máis alá de 2016, o cal implica un desfase de 3 anos para
unha estratexia aprobada a finais de 2019 que, ademais, quedou desfasada en 2021 cando
a Xunta ampliou o seu obxectivo desde a previsión de redución do 24 % que figura na
propia estratexia –moi lonxe do obxectivo da UE a finais de 2019, que era do 40 %- ata o
55 % que anunciou a Conselleira despois de viaxar á COP26. En canto ao plan, recolle
147 medidas das que máis de dous terzos están en fase de estudo ou implementación, en

133599

todo caso sen orzamento, e mestura todo tipo de medidas, moitas das cales non gardan
relación estrita co cambio climático, ademais de que as cifras orzamentarias que
proporcionan están moi por debaixo da realidade cando en teoría xa estamos no terzo
final do marco temporal dese plan. En suma, a estratexia galega non é unha verdadeira
estratexia e o plan rexional integrado de enerxía e clima tampouco se pode considerar
como un plan, ademais de estar desfasados ambos documentos polo peche das térmicas e
o novo compromiso da UE, a día de hoxe totalmente inalcanzable para Galicia a non ser
que teña lugar en moi pouco tempo un cambio drástico das súas políticas, por iso o
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte proposición non de
lei:
O Parlamento de Galicia, insta o Goberno galego a deseñar unha nova e verdadeira
estratexia de loita contra o cambio climático que faga viable o cumprimento dos
compromisos de redución de emisións do 55 % en 2030 e neutralidade climática en 2050,
na que se contemple unha axeitada planificación e avaliación e prioricen, como mínimo,
os seguintes eixos de actuación:
1º) Unha transición enerxética xusta que substitúa a produción de enerxía baseada nos
combustibles fósiles por fontes renovables como a eólica, solar, biomasa, xeotérmica, etc.
2º) O fomento decidido do autoconsumo enerxético tendo en conta que Galicia presenta a
maior dispersión de poboación de España.
3º) O tránsito a unha economía circular e hipocarbónica.
4º) A protección dos sumidoiros de carbono, con especial énfase nos bosques e nas zonas
humidas, que inclúa a protección integral das turbeiras galegas.
5º) Unha política forestal que contemple a silvicultura sostible, a diversificación de
especies e rendementos do monte e a protección do bosque autóctono.
6º) O fomento da mobilidade sostible, con especial énfase no transporte público.
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7º) Un plan de infraestruturas verdes.
8º) A protección da biodiversidade como medio de loita contra o cambio climático.
9º) A renaturalización das contornas urbanas nos que vive máis da metade da nosa
poboación.
10º) A investigación e a educación ambiental.
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Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 23/06/2022 12:04:14
Paloma Castro Rey na data 23/06/2022 12:04:28
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Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Daniel Castro García e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e da deputada
Rosana Pérez Fernández, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª, sobre a
necesidade de que a Xunta de Galiza se sente a falar coa directiva do Rotogal Boiro
voleibol para analizar posibles solucións para a situación que está a atravesar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Boiro é unha vila de 19 mil habitantes que destaca polo grande nivel que acadou
o seu deporte en diversas disciplinas deportivas como o fútbol, o remo ou o voleibol. É
neste último deporte no que as alarmas se acenderon anteriormente ao alertar a directiva
do Rotogal Boiro Voleibol da grave situación económica que o equipo estaba a sufrir.
Esta situación é debida á grande débeda que deixou a anterior directiva e que a
actual tratou, trata e tratará de reducir. Pese a isto, este problema tamén se intensificou
ao non poder ter a directiva un plan de viabilidade debido a que o concello non é capaz
de concretar cando se ingresarán as subvencións nominativas que se lle adebedan e polo
tanto non poder organizar e estruturar a vindeira tempada, conlevando isto graves
CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
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problemas deportivos e por suposto económicos.
Ante a situación tan grave que se está a vivir e ao falarmos dun club tan
importante para a vila, cunha grande canteira e dun nivel do máis alto do Estado, desde
o Bloque Nacionalista Galego consideramos necesario que a Xunta de Galiza, a través
da Secretaría Xeral para o Deporte, intente mediar, analizando a situación e cunha
1
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postura propositiva e en diálogo co resto de administracións e federacións, chegar á
mellor das solucións posibles para que o concello de Boiro poida seguir gozando moitos
máis anos do voleibol da máis alta categoría.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 1ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a ter unha xuntanza de urxencia
coa directiva do Rotogal Boiro Voleibol co obxectivo de tratar de atopar as solucións
necesarias para resolver o grave problema económico que está a sufrir este club da
máxima categoría estatal de voleibol.”

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2022

Asdo.: Daniel Castro García
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Rosana Pérez Fernández
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López e da deputada Noa
Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª, sobre o
anteproxecto de lei do goberno do Estado para a creación dunha autoridade
administrativa independente para a defensa do cliente financeiro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente está en fase de anteproxecto unha proposta lexislativa do goberno
do Estado para a creación dunha autoridade administrativa independente para a defensa
do cliente financeiro.
O obxecto desta autoridade administrativa sería a resolución de controversias
entre clientes e entidades que operan no ámbito da prestación de servizos financeiros,
entendidos estes dun punto de vista omnicomprensivo, partindo da base de que o mero
recoñecemento legal dos dereitos dos consumidores e consumidoras non é abondo para
garantir a súa plena efectividade.
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Distínguense perfectamente ben, polo tanto, na exposición de motivos do
anteproxecto entre dous planos: 1º a conduta esixíbel ás entidades financeiras, 2º as vías
de reclamación do cliente fronte a conflitos individuais xurdidos no marco destas
relacións.
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Segundo a propia exposición de motivos do anteproxecto os servizos de
atención e defensa do cliente permiten realizar unha función de control “máis
estratéxica e independente”, e ao mesmo tempo “poden constituír un elemento de
calidade e diferenciación positiva da entidade”, como se estes hipotéticos beneficios
para as propias entidades foran razóns suficientes para garantir un sistema de resolución
dos conflitos a altura das necesidades, é dicir, proporcionados ou axustados ao nivel
cuantitativo e cualitativo de abusos e malas prácticas que se cometen no sector.
A continuación o texto do anteproxecto glosa as marabillas do segundo chanzo
do actual sistema de reclamación extraxudicial, xa perante os supervisores, sistema que
permitiría atender e analizar as queixas, reclamacións e consultas dos clientes
financeiros dun xeito “útil, eficaz e rápido”.
Desde o BNG temos que dicir que nos produce auténtico pasmo o nivel de
“buenismo” do redactor deste anteproxecto, até o punto de preguntarnos se será
necesario crear esta nova autoridade administrativa independente, ou modificar o actual
sistema en algunha medida, dada a enorme satisfacción que parece existir ao respecto.
Mais entrando a valorar o anteproxecto, o seu texto articulado, temos que
salientar dúas cuestións:
A 1ª que o deseño dos organismos de goberno desta nova autoridade
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administrativa independente concede excesivo protagonismo aos supervisores.
E a 2ª, e motivo desta iniciativa parlamentaria, que invade competencias
autonómicas, xa que tal como indicamos anteriormente, da propia exposición de
motivos despréndese con claridade a diferencia entre as normas de conduta que debe
observar o sector, é dicir, a regulación do funcionamento do sector, e outra diferente é a
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creación ou regulación de mecanismos para a resolución de queixas ou conflitos en vía
extraxudicial entre as entidades e a súa clientela.
Existe na Galiza o Instituto Galego de Consumo que ten atribuídas precisamente
competencias para a defensa dos consumidores e consumidoras, e nomeadamente
constitúese en foro para a resolución extraxudicial de conflitos no ámbito do comercio.
En opinión do grupo parlamentario do BNG non existe razón algunha, nin legal
nin de carácter técnico, que xustifique a creación dun organismo específico para a
resolución extraxudicial dos conflitos que poidan xurdir no ámbito das relacións
comerciais entre entidades financeiras e a súa clientela. Antes ben, un organismo deste
tipo aparecería como unha sorte de foro privilexiado que provoque desconfianza social e
trunque os obxectivos que se din perseguir.
En todo caso a previsión do Estatuto de autonomía de Galiza é clara a este
respecto, tal como testemuña a existencia do Instituto Galego de Consumo, mais tamén
a existencia dun precedente, ben coñecido no noso país, como foi a arbitraxe realizada
no coñecido como conflito das preferentes.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 3ª:

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-h3vy3vBvs-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
-Defender o ámbito e exercicio das súas competencias en materia de consumo, e
nomeadamente as competencias do Instituto Galego do Consumo e da Competencia en
materia de resolución extraxudicial de reclamacións en materia de consumo, mesmo
fronte a entidades financeiras
3
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-Impulsar un debate no que participen os grupos parlamentares e o Consello
Galego de Consumidores e Usuarios sobre a reforma do Instituto Galego do Consumo e
da Competencia, co obxectivo de mellorar o tratamento e cobertura das necesidades que
a actual sociedade de consumo e os novos modelos de relación entre empresas e persoas
consumidoras e usuarias presenta.”

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Ramón Fernández Alfonzo na data 23/06/2022 16:39:01

Noa Presas Bergantiños na data 23/06/2022 16:39:09

Daniel Pérez López na data 23/06/2022 16:39:18
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 5ª, relativa á demanda ao Sergas
para que proceda a recuperar a asistencia sanitaria no consultorio de Vilaxoán.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras o inicio da pandemia orixinada pola COVID-19 o Sergas tomou a decisión
de pechar algúns centros de saúde e PACs e de xeito especial os consultorios.
O motivo alegado foi que nestes centros era difícil poñer en práctica as medidas
de protección para evitar o contaxio polo virus tanto de profesionais como de doentes,
en especial a imposibilidade de establecer circuítos diferenciados para persoas con
patoloxías habituais e as respiratorias.
Esta medida foille aplicada ao consultorio de Vilaxoán en Vilagarcía, localizado
nas instalacións da Confraría de Pescadores Virxe do Rosario. No mesmo había unha
médico e unha enfermeira e atendía poboación de Vilaxoán, Sobradelo, Faxilde, Galáns.
Unha parte moi importante dos doentes que acudían a este centro superan os 60 anos.
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Coa decisión de pechar este centro, @s veciñ@s pasaron de

ter atención

sanitaria próxima a ter que desprazar ao centro de saúde de Vilagarcía de Arousa, ben
en autobús ou en taxi, o que supón en primeiro lugar un gasto económico para os
usuarios e usuarias, ou ben depender doutras persoas para o seu traslado e ser
atendid@s nun centro con moita sobrecarga de traballo.
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OFICINA PARLAMENTAR

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

A veciñanza non acepta esta situación e

téñense mobilizado, concentrado,

recollido sinaturas, presentado reclamacións... A primeira resposta por parte da
Xerencia da Área Sanitaria Pontevedra-Salnés foi dicirlles que “non está prevista a
reapertura do consultorio”, logo que “o centro pode volver a funcionar no momento que
remita a pandemia”, logo que “para reabrir o centro había que realizar reformas para
adaptalo ás novas circunstancias derivadas da Covid 19, basicamente ampliación sala de
espera e diferenciación de accesos para medicina e enfermería”
A realidade é que as obras están feitas, a práctica totalidade das actividades
normalizadas, sen restricións, e o consultorio sigue fechado.
A Atención Primaria, baseada na proximidade, na accesibilidade, na relación
directa profesionais-doentes e na continuidade da asistencia está en risco. Esa falta de
proximidade e de accesibilidade está deixando a moitas persoas fóra, as grandes
damnificadas son as máis vulnerábeis, @s maiores, as que teñen problemas de
mobilidade, menos medios, enfermas crónicas, as que non teñen acceso ás novas
tecnoloxías.
Hai estudos que relacionan a atención continuada, de proximidade e accesíbel
con maior saúde e menos mortalidade. Cando perdes esa relación continuada cos teus
profesionais de referencia, cando tes que chamar por teléfono e non sabes quen te vai
atender a Atención Primaria perde a súa función.
BNG súmase á preocupación da veciñanza de Vilaxoán, ao ver como pasan os

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-F89CruHQO-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

meses e o que se podía entender como unha medida de urxencia, todo indica que o
Sergas quere convertela en definitiva. Porque chove sobre mollado, non é a primeira
vez que tentan pechar estes consultorio, e só a oposición da veciñanza fixo rectificar ao
Sergas.
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
presenta a seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que, xa que están realizadas
as obras demandadas no consultorio de Vilaxóan, proceda de inmediato a recuperar a
asistencia sanitaria no mesmo, tal como se ten comprometido o Sergas coa Veciñanza.”

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 23/06/2022 18:03:47

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-F89CruHQO-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Iria Carreira Pazos na data 23/06/2022 18:04:01

Olalla Rodil Fernández na data 23/06/2022 18:04:12
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1112354
Data
17/06/2022 12:44

En cumprimento do indicado na Disposición adicional segunda do texto refundido da
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia (aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro) e na Lei 17/2021, do 27 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, dou
traslado, segundo comunica a Consellería de Facenda e Administración Pública, da
documentación respecto das modificacións orzamentarias correspondentes ao mes
de maio de 2022.
Santiago de Compostela,

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
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A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
17/06/2022 12:44:54

Expediente para Acordo
cASUNTO

Modificacións de crédito: expediente para acordo

TIPO DE TRÁMITE

INCORPORACIÓN DE CRÉDITO
IC-14.A2-001-22

REFERENCIA
ENTIDADE / ORGANISMO

409 – AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA (AGACAL)

ÓRGANO XESTOR

409 – AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA (AGACAL)

DATA DE APERTURA

02/05/2022

1.

EXPEDIENTE PARA ACORDO

1.1.

DATOS XERAIS MC

1.1.1. Expediente xestor
IC-14.A2-001-22

1.1.2. Descrición operación
Incorporación de remanentes de crédito non executados no proxecto 2021 00008 (liña de actuación
00150-Proxectos de investigación) por importe de catro mil oito euros con dezaseis céntimos.
EXPLICACIÓNS E XUSTIFICACIÓNS

CSV:
REXISTRO-rB6asYsfW-9
BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
CVE:
mO1KT80f5kI8
Verificación:
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.1.3. Empregos.
COD. ENT.

COD.OF.

APLICACIÓN ORZAMENTARIA

PROXECTO

MOD.

409

01

14.A2.561A.640.4

2021 00008

3011

IMPORTE

4.008,16 €

1.1.4. Fundamento normativo
Artigos 66.e) e 71.1.d) e 3. do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,

aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Instrución para a incorporación automática dos remanentes de crédito para o exercicio 2022.
Orde da Consellería de Facenda, do 1 de agosto de 2019, pola que se regulan os procedementos de
modificación orzamentaria e figuras asimiladas no sector público autonómico (DOG núm. 165, do 2 de
setembro).
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1.2.

INFORME

1.2.1. Exposición
O artigo 71.1.d) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, establece a posibilidade de incorporar ao exercicio
inmediatamente seguinte os créditos autorizados en función da efectiva recadación de dereitos.
O importe incorporable correspondente á liña de actuación 00150-Proxectos de investigación, devén do
seguinte cálculo:
Totalidade dos
créditos
incorporables
nesta liña de
actuación

Importe
incorporado
automaticamente
nesta liña de
actuación

Diferencia pendente
de incorporar

Remanente de
Tesourería
acumulado no 2021

26.093,69 €

22.085,53 €

4.008,16 €

35.700 €

Importe a incorporar

4.008,16 €

Asinado por: CHACON PICHEL, ALMUDENA
CSV:
REXISTRO-rB6asYsfW-9
BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
CVE:
mO1KT80f5kI8
Cargo: Directora Xeral de Planificación e Orzamentos
Verificación:
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
CVE-PREPAR:
1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
Data e hora: 05/05/2022 09:56:13
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Con base ao remanente de tesourería afectado, procédese a realizar a presente incorporación de crédito
no proxecto 2021 00008 “ENFIRE NW PID2020-116494RR-C42”, que é o proxecto onde figura saldo de
crédito a 31.12.2021 pendente de incorporar ao exercicio 2022.
Polo exposto, esta dirección xeral, ao abeiro do disposto no artigo 71.1.d) do texto refundido da Lei de
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro,
somete para a súa autorizacións as modificacións de crédito nos termos da proposta.

SANTIAGO DE COMPOSTE LA

SANTIAGO DE COMPOSTE LA

A directora xeral de Planificación e Orzamentos

O conselleiro de Facenda e Administración Pública,
(P.D.: Orde 15.12.2021, DOG n.º 246, do 24 de decembro)

Almudena Chacón Pichel

Almudena Chacón Pichel

Páxina 2 de 2

133615

TR-02-001-22

Ana Isabel Ornilla Guillamon (1 para 1)
Secretaria Xeral
Data de Sinatura: 23/05/2022
HASH: 691d0b1d5371642ef4184e5d1dd0b379

O Pleno da Institución, en sesión celebrada o 19 de maio de 2022, adoptou o seguinte
ACORDO:
- Aprobar unha modificación de crédito por transferencia no orzamento de gastos da
Institución (02.01.111C) para o exercicio 2022, por importe de oito mil seiscentos euros
(8.600 €), pola que se reasigna parte da dotación do seu capítulo I mediante o incremento
da inicialmente consignada no seu artigo 13 (Laborais) Concepto 130 (Laboral fixo).
Subconcepto 130.43 (Retribucións básicas), mediando transferencia negativa por
minoración na dotación do seu artigo 12 (Funcionarios) concepto 120 (Retribucións
básicas), subconcepto 120.00 (Soldos subgrupo A1).
A modificación non é consolidable nin afecta á consecución dos obxectivos do programa
111C, aprobándose conforme ao seguinte detalle:
Servizo
02.01
Servizo
02.01

Importe (€)
8.600
Importe (€)
8.600

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que se comunica aos efectos previstos na DA ter da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do
Consello de Contas.

Santiago de Compostela, á data da súa sinatura electrónica
A secretaria xeral

Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. Consellería de Facenda. Xunta de Galicia.
Santiago de Compostela. dx.planificacion.orzamentos.facenda@xunta.gal

133616

Cod. Validación: 6XNQY5Z5XEC5RWRDMCJAFACND | Corrección: https://consellodecontasgalicia.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 1

Transferencia positiva:
Aplicación
Programa
130.43
111C
Transferencia negativa:
Aplicación
Programa
120.00
111C

Expediente para Acordo
ASUNTO

Modificacións de crédito: expediente para acordo

TIPO DE TRÁMITE

2021-TRANSFERENCIA TITULAR DE FACENDA

REFERENCIA

TR- TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DE IMPREVISTOS

ENTIDADE / ORGANISMO

XUNTA DE GALICIA

ÓRGANO XESTOR

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

DATA DE APERTURA

27/05/2022

1.

EXPEDIENTE PARA ACORDO

1.1.

DATOS XERAIS MC

1.1.1. Expediente xestor
TR-23-012-22

1.1.2. Descrición operación
Transferencia de crédito, por importe de 7.811.001,00€ dende o programa 621B-Imprevistos e
Funcións non Clasificadas ao programa 312B-Programas de Prestacións as Familias e a
Infancia.

CSV:
REXISTRO-rB6asYsfW-9
BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
CVE:
x2F57XJqiJU8
Verificación:
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.2.

EXPLICACIÓNS E XUSTIFICACIÓNS

1.2.1. Empregos
COD. ENT.

COD.OF.

APLICACIÓN ORZAMENTARIA

PROXECTO

MOD.

IMPORTE

001

21

13.02.312B.470.2

2022.00052

1011

6.874.024,00

001

21

13.02.312B.481.3

2022.00052

1011

936.977,00

PROXECTO

MOD.

2011.00912

1011

1.2.2

Recursos

COD. ENT.

COD. OF.

001

12

APLICACIÓN ORZAMENTARIA

23.02.621B.520

Páxina 1 de 4

133617

IMPORTE

7.811.001,00

Expediente para Acordo
1.2.2. Fundamento normativo
Artigos 66.c) e 68 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado por decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Orde da Consellería de Facenda, do 1 de agosto de 2019, pola que se regulan os
procedementos de modificación orzamentaria e figuras asimiladas no sector público autonómico
(DOG núm. 165, do 2 de setembro).

1.3.

INFORME

1.3.1. Exposición
A atención á infancia e o apoio ás familias é unha das liñas estratéxicas de actuación da Xunta
de Galicia, articulada a través do Programa de Apoio á Natalidade (PAN), un programa integral
cuxo obxectivo principal é aumentar o benestar das familias galegas mediante diferentes
actuacións que se estruturan en tres eixos principais: axudas, servizos e recursos de
conciliación.

CSV:
REXISTRO-rB6asYsfW-9
BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
CVE:
x2F57XJqiJU8
Verificación:
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Neste sentido, o obxectivo da área de conciliación do Programa PAN (PAN-Concilia) é crear un
ambiente social favorable no que non entren en conflito as responsabilidades parentais de
coidado co acceso e permanencia no mercado de traballo, tanto mediante a posta a disposición
das familias de recursos que lles permitan compatibilizar o desempeño profesional cos labores
de atención e coidado das fillas e fillos, como mediante o fomento da corresponsabilidade no
fogar e da implicación empresarial, ao tempo que se traballa sobre a dimensión socioeconómica
da cuestión demográfica e se deseñan as solucións precisas para favorecer que a poboación
poida ter o número de fillos/as que desexe, paliando o custo que leva aparellado á crianza e
coidado dos fillos e fillas.
Unha das liñas de acción do PAN-Concilia diríxese á universalización do primeiro ciclo de
educación infantil, mellorando a accesibilidade deste recurso e constituíndo unha rede galega
de centros de educación infantil 0-3 articulada e de calidade, como recurso educativo, dado que
a educación e os coidados da primeira infancia constitúen o fundamento da educación e a
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formación das persoas e un piar esencial para o éxito en materia de aprendizaxe permanente,
desenvolvemento persoal e empregabilidade futura.
A Lei 18/2021, do 27 de decembro de medidas fiscais e administrativas de Galicia, modifica a
Lei 13/2008, do 3 de decembro na súa disposición adicional novena e prevé a extensión da
medida de gratuidade da atención educativa nas escolas infantís 0-3 para todos os nenos e
nenas matriculados nestes centros, con independencia do número de irmáns da unidade
familiar.
A medida motivara que se incrementara de forma importante o número de matrículas respecto
do curso anterior. Isto supón un incremento de gasto público que non pode ser asumido co
importe actualmente orzamentado nas partidas correspondentes a escolas de entidades
privadas.
Para facer fronte a este incremento solicitase unha transferencia de crédito dende o programa
de Imprevistos en tanto que a consellería afectada xustifica a imposibilidade de atender a esta
insuficiencia mediante o reaxuste dos seus créditos.
En canto ao financiamento do incremento de gasto, na Orde 111/2022, do 22 de febreiro, do
Ministerio de Hacienda determínase o importe a recibir pola Comunidade Autónoma pola
CSV:
REXISTRO-rB6asYsfW-9
BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
CVE:
x2F57XJqiJU8
Verificación:
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

compensación polo efecto da implantación do SII-IVA na liquidación dos recursos do sistema
de financiamento autonómico do 2017, de conformidade co disposto na disposición
adicional nonagésima da Lei22/2021, do 28 de decembro, de Presupostos xerais do
Estado para o ano 2022. Nesta orde fixase para Galicia o importe da compensación polo SIIIVA en 210.993023,53 euros e 13.563.160,34 euros de intereses calculados desde o 7 de
febreiro de 2020 ata o 31 de marzo de 2022 (data prevista de pago segundo a Lei de
Orzamentos do Estado). Este importe non está integrado no orzamento inicial de ingresos da
CC.AA. para 2022 polo que a súa recadación pode financiar o maior gasto que se está a
orzamentar.
A modificación de crédito ten carácter de consolidable para exercicio posteriores.

Páxina 3 de 4

133619

Expediente para Acordo

Polo exposto, esta dirección xeral, ao abeiro do disposto nos artigos 66.c) e 68 do texto
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado por decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro, somete para a súa autorización as modificacións de crédito nos termos
da proposta.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
A directora xeral de Planificación e Orzamentos

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Conselleiro de Facenda e Administración Pública
(P.D.:Orde 15.12.2021, DOG n.º 246, do 24 de
decembro)

Asinado por: CHACON PICHEL, ALMUDENA
CSV:
REXISTRO-rB6asYsfW-9
BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
CVE:
x2F57XJqiJU8
Cargo: Directora Xeral de Planificación e Orzamentos
Verificación:
Verificación:
https://sede.xunta.gal/cve
CVE-PREPAR:
1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
Data e hora: 27/05/2022 14:31:12
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ALMUDENA CHACÓN PICHEL

ALMUDENA CHACÓN PICHEL
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Informe para o Parlamento
ASUNTO

Modificacións de Crédito Tramitadas: Informe para o Parlamento

PERÍODO

Maio 2022

1. TRANSFERENCIA ORDINARIA
1.1. EXPEDIENTE TR-04-010-22

(Código exp. CODEX TR-2022-176-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Presidencia da Xunta de Galicia (001.04)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral para o Deporte. (001.04.40)

1.1.1. Descrición
Transferencia de crédito entre o capítulo VII do orzamento de gasto da Secretaría Xeral para o Deporte para o
exercicio 2022, por importe de 11.035,67 €, para atender á convocatoria de axudas para a concesión de
subvencións para a adquisición de equipamento deportivo.

1.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

27

04.40..441A.7801

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Equipamento deportiva para as
entidades deportivas

2013.00039

1010

11.035,67

0,00

N

1.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Infraestrutura deportiva

2013.00039

1010

11.035,67

0,00

27

04.40..441A.7600

1.2. EXPEDIENTE TR-05-021-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-180-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Xustiza. (001.05.22)

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.2.1. Descrición
Transferencia de crédito da Dirección Xeral de Xustiza entre aplicacións do capítulo VI da Dirección Xeral de
Xustiza por importe de 20.527,01 € destinada á substitución de gravadores en diferentes xulgados para
visualización no TSXG, adquisición de detectores de metais manuais para o control de acceso aos edificios
xudiciais de Galicia e a adquisición de desfibriladores para os 15 edificios xudiciais das cinco grandes cidades.

1.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

11

05.22..131A.6230

Adquisicións

2015.00178

1010

N

17.391,01

0,00

001

11

05.22..131A.6230

Adquisicións

2016.00382

1010

N

3.136,00

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

20.527,01

0,00

1.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

11

05.22..131A.64001

DESCRICIÓN APLICACIÓN

Actuacións relativas ao expurgo dos
2015.00179
arquivos e outras actuacións

1.3. EXPEDIENTE TR-05-022-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-179-00100009)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

Secretaria Xeral Técnica. (001.05.21)
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1.3.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 1.727,65€, dende a aplicación orzamentaria 05.21.121A.204 (código de
proxecto 2015 00170) para a aplicación orzamentaria 05.21.121A.151 (código de proxecto 2016 00030) para
facer fronte aos gastos relacionados coa realización de servizos extraordinarios prestados por parte de persoal
da consellería.

1.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

GRATIFICACIÓNS

2016.00030

1010

PROXECTO

MOD. ELX.

11

05.21..121A.151

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.727,65

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.727,65

0,00

1.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

001

ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 2015.00170

11

05.21..121A.204

1.4. EXPEDIENTE TR-05.A2-001-22

1010

N

(Código exp. CODEX TR-2022-1-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

ATURGA (306)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

1.4.1. Descrición
A presente modificación ten por finalidade transferir 2.270.000 euros dende a aplicación orzamentaria
05.A2.761A.770.0, proxecto 2022 00001, á aplicación orzamentaria 05.A2.761A.619, proxecto 2022 00001, coa
finalidade de tramitar as actuacións de mellora de 12 Bens de Interese Cultural (BIC), no marco do Plan
Xacobeo Next Generation: posta en valor dos BICs do Camiño de Santiago, aprobado polo Consello da Xunta
na súa reunión de 24 de febreiro de 2022, que vai contar cunha importante financiación para este obxectivo de
conservar os bens de interese cultural e permitir que poidan seguir sendo gozados polas xeracións futuras.

1.4.2. Partidas orzamentarias de destino

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
306

10

05.A2..761A.619

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Bens do Patrimonio Histórico,
Artístico e Cultural

2022.00001

4620

PROXECTO

MOD. ELX.

S

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.270.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.270.000,00

0,00

1.4.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
306

10

05.A2..761A.7700

DESCRICIÓN APLICACIÓN

Plan de choque para o reforzo do
2022.00001
sector turístico: axudas a empresas

1.5. EXPEDIENTE TR-06-008-22

4620

S

(Código exp. CODEX TR-2022-199-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (001.06)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.06.01)

1.5.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 2,688,30 euros entre conceptos dos capítulos I e II, dos programas
731A e 732A, do vixente orzamento de gastos da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía,
Empresa e Innovación, para facer fronte á execución dunha sentenza xudicial pola que se recoñece o dereito a
percibir os pluses de perigosidade, penosidade e toxicidade a unha traballadora do Laboratorio Oficial de
Metroloxía de Galicia
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1.5.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

15

06.02..732A.13002

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

2016.00106

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.688,30

3.158,28

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.688,30

3.158,28

1.5.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS

2015.00280

1010

15

06.01..731A.22199

1.6. EXPEDIENTE TR-06-009-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-199-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (001.06)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.06.01)

1.6.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 12.277,11 € entre conceptos orzamentarios dos Capítulos IV e VII do
programa 741A do estado de gastos da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación, para manter o equilibrio orzamentario das transferencias internas á Axencia Galega da Industria
Forestal ó incrementar ésta o crédito en gastos correntes para Capítulo I e baixando en capital para dar
cumprimento ao establecido en diversas sentenzas xudiciais.

1.6.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

15

06.01..741A.43216

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA
FORESTAL

2018.00020

1010

12.277,11

11.348,04

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA
FORESTAL

2018.00020

1010

12.277,11

11.348,04

N

1.6.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

001

15

06.01..741A.73216

1.7. EXPEDIENTE TR-06-010-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-201-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (001.06)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Comercio e Consumo (001.06.03)

1.7.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 651.790,71 € entre conceptos orzamentarios dos capítulos VI e VII do
programa 751A do estado de gastos da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación para amparar créditos derivados da subscrición de convenios de colaboración e da convocatoria de
ordes de axudas da Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

1.7.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

15

06.03..751A.6403

Actuacións en artesanía e da Marca
Artesanía de Galicia

2015.00276

1010

N

4.717,55

0,00

001

15

06.03..751A.6404

Promoción Marca Galicia Calidade

2015.00254

1010

N

50.298,18

0,00

06.03..751A.7811

A familias e institucións sen fins
de lucro

2015.00254

1010

N

596.774,98

0,00

001

15
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1.7.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

15

06.03..751A.7613

001

15

06.03..751A.7705

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

Espazos comerciais municipais.
2015.00275
Mercados excelentes e emprendemento
Transformación empresarial e
2015.00254
adaptación aos cambios no mercado

1.8. EXPEDIENTE TR-06.80-002-22
ENTIDADE / CONSELLERIA

IGCC (107)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

N

77.073,16

0,00

1010

N

574.717,55

0,00

(Código exp. CODEX TR-2022-256-00100004)

GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA

1.8.1. Descrición
Transferencia de crédito entre os capítulos II e IV do orzamento de gastos do Instituto Galego do Consumo e da
Competencia para completar as dotacións adicadas a formación de novos profesionais en materia de protección
as personas consumidoras

1.8.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

107

Cotas sociais bolseiros

2017.00001

1010

10

06.80..613A.4840

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

23,11

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

23,11

0,00

1.8.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

107

Comunicacións Telefónicas

2015.00006

1010

10

06.80..613A.22200

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
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1.9. EXPEDIENTE TR-06.A2-003-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-4-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

GAIN (304)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

1.9.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 6.000,00 € entre conceptos orzamentarios do capítulo I do programa
561A do estado de gastos da Axencia Galega de Innovación co fin de contratar un titulado/a superior para a
execución e xestión do proxecto europeo HIBA (Hub Iberia Agrotech).

1.9.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

304

10

06.A2..561A.13100

Retribucións basicas

2021.00014

1020

S

1.500,00

0,00

304

10

06.A2..561A.13100

Retribucións básicas

2021.00014

5410

S

4.500,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.9.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

304

10

06.A2..561A.13000

Retribucións básicas

2022.00001

1020

S

1.500,00

0,00

304

10

06.A2..561A.13000

Retribucións básicas

2022.00001

5410

S

4.500,00

0,00
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1.10. EXPEDIENTE TR-06.A4-001-22

(Código exp. CODEX TR-2022-254-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGAIF (310)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

1.10.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 12.277,11 euros entre conceptos dos capítulos I e VI do programas
741A do vixente orzamento de gastos da Axencia Galega da Industria Forestal, para facer fronte á execución
de sentenzas xudiciais pola que se recoñece o dereito a percibir complementos de perigosidade, penosidade,
toxicidade e responsabilidade a varios traballadores do Cis Madeira

1.10.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

310

10

06.A4..741A.13001

OUTRAS RETRIBUCIÓNS

2018.00001

1010

310

10

06.A4..741A.13002

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

2018.00001

1010

N

2.026,56

1.873,20

N

10.250,55

9.474,84

1.10.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

310

INVESTIMENTOS INMATERIAIS

2018.00002

1010

12.277,11

11.348,04

10

06.A4..741A.6400

1.11. EXPEDIENTE TR-07-003-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-187-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Facenda e Administración Pública (001.07)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio (001.07.01)

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.11.1. Descrición
Transferencia de crédito no capítulo I, concepto contable 151 (gratificacións extraordinarias de persoal
funcionario) por importe de 13.566,63 € (trece mil cincocentos sesenta e seis euros con sesenta e tres
céntimos), para atender ao pagamento de traballos extraordinarios realizados fóra da xornada ordinaria en dous
centros directivos desta Consellería.
A dita transferencia financiarase coa aplicación 07 01 611A 131 00 (retribucións básicas persoal laboral
temporal) no que existe remanente suficiente.

1.11.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

12

07.01..611A.151

GRATIFICACIÓNS

2016.00056

1010

N

3.501,03

0,00

001

12

07.05..124A.151

GRATIFICACIÓNS

2016.00055

1010

N

10.065,60

0,00

1.11.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00056

1010

13.566,63

0,00

12

07.01..611A.13100

1.12. EXPEDIENTE TR-08-014-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-194-00100011)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

D.X Patrimonio Natural (001.08.03)
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1.12.1. Descrición
Transferencia de crédito con destino á aplicación orzamentaria 08.03.541B.601.1, código de proxecto 2015
00241 dos orzamentos de gastos do ano 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda por importe de doce mil cincocentos oitenta e catro euros con catorce
céntimos (12.584,14€).
Esta transferencia de crédito ten como finallidade a contratación dunha obra menor de necesaria realización no
Parque Natural de As Fragas do Eume afecta a proxectos de gasto de Fondo Propio Libre.

1.12.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

13

08.03..541B.6011

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

CONSERVACIÓN E PROTECCIÓN DA
BIODIVERSIDADE

2015.00241

1211

12.584,14

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS
DESTINADAS Á CONSERVACIÓN

2022.00167

1211

12.584,14

0,00

N

1.12.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

13

08.03..541B.6220

1.13. EXPEDIENTE TR-08-015-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-194-00100010)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

D.X Patrimonio Natural (001.08.03)

1.13.1. Descrición
Transferencia de crédito que afecta ao capítulo VII, artigos 76 e 77, do programa de gasto 541B do orzamento
de gastos do ano 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda por importe de dezasete mil catrocentos euros (17.400,00€) para publicar unha nova convocatoria de
axudas no ano 2022 para a conservación, protección e mellora dos árbores e formacións incluídos no Catálogo
galego de árbores singulares.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

As aplicacións financiadas son a 08.03.541B.760.0 e 08.03.541B.770.0 do proxecto de gasto 2013 00781
(fondo propio libre) por ser as beneficiarias das axudas, as corporacións locais e as empresas privadas.

1.13.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

13

08.03..541B.7600

001

13

08.03..541B.7700

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

2013.00781

1010

2013.00781

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

Axudas Natura 2000 e Espazos
Naturais

2013.00781

Axudas Natura 2000 e Espazos
Naturais
Axudas Natura 2000 e Espazos
Naturais

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

8.400,00

0,00

N

9.000,00

0,00

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

17.400,00

0,00

1.13.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

13

08.03..541B.7800

1.14. EXPEDIENTE TR-08-016-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-192-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.08.01)
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1.14.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de corenta e un mil trescentos noventa e seis euros con trinta e dous
céntimos (41.396,32 €), dende a aplicación orzamentaria 08.01.451A.730.05 e con destino á aplicación
08.01.451A.430.05, transferencias de financiamento ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), motivada
pola necesidade no IGVS de pagamento da nómina pola contratación de persoal funcionario interino con cargo
ao programa de apoio ás oficinas de rehabilitación do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia,
financiado pola Unión Europea-Next GenerationEU.

1.14.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Transferencias correntes ao IGVS

2022.00044

4620

41.396,32

66.806,24

13

08.01..451A.43005

S

1.14.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Transferencias capital ao IGVS

2022.00044

4620

41.396,32

66.806,24

13

08.01..451A.73005

1.15. EXPEDIENTE TR-08-017-22

S

(Código exp. CODEX TR-2022-192-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.08.01)

1.15.1. Descrición
Transferencia de crédito no programa 541B da Dirección Xeral de Patrimonio Natural por importe de trece mil
oitocentos setenta e dous euros con corenta e cinco céntimos (13.872,45 €) dende o capítulo II ao capítulo I
para financiar a modificación da Relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.15.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Outras remuneracións

2016.00079

1010

13.872,45

13.872,45

13

08.03..541B.13001

N

1.15.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Material de transporte

2015.00226

1010

13.872,45

13.872,45

13

08.03..541B.204

1.16. EXPEDIENTE TR-08.81-003-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-58-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

IGVS (201)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

1.16.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de cento cincuenta mil euros (150.000,00 €), con destino á aplicación
orzamentaria 08.81.451B.780.0, do Instituto Galego da Vivenda e Solo para o ano 2022, segundo se detalla a
continuación, para a dotación de parte do financiamento autonómico para a sinatura do convenio co Estado do
Plan estatal para o acceso a vivenda 2022-2025, e para poder realizar a convocatoria das axudas para a
adquisición de vivenda deste plan financiadas con fondos propios da comunidade autónoma.
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1.16.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
201

10

08.81..451B.7800

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

PLAN PARA O ACCESO A VIVENDA 20222025

2022.00012

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

PLAN DE VIVENDA 2018-2021,
PROGRAMAS DE ACCESO A VIVENDA

2019.00003

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

150.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

150.000,00

0,00

1.16.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
201

10

08.81..451B.7700

1.17. EXPEDIENTE TR-08.81-004-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-58-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

IGVS (201)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

1.17.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de corenta e un mil trescentos noventa e seis euros con trinta e dous
céntimos (41.396,32 €), con destino á aplicación orzamentaria 08.81.451A.120.25, do Instituto Galego da
Vivenda e Solo para o ano 2022, segundo se detalla a continuación, para o pagamento da nómina pola
contratación de persoal funcionario interino con cargo ao programa de apoio ás oficinas de rehabilitación do
Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea-Next GenerationEU.

1.17.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
201

10

08.81..451A.12025

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

PERSOAL INTERINO. EXECUCIÓN
PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DE

2022.00003

4620

41.396,32

66.806,24

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

PROGRAMAS AXUDA REHABILITACIÓN
RESIDENCIAL E VIVENDA SOCIAL(MRR)

2022.00003

4620

41.396,32

66.806,24

S

1.17.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

201

10

08.81..451A.6408

1.18. EXPEDIENTE TR-09-006-22

S

(Código exp. CODEX TR-2022-197-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (001.09)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Mobilidade (001.09.02)

1.18.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe de 3.895,77 € entre conceptos orzamentarios do capítulo I do programa
512A da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para facer fronte ao
pagamento das gratificacións por servizos extraordinarios de persoal funcionario dependente da Xefatura
Territorial da Coruña da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

1.18.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

GRATIFICACIÓNS

2016.00340

1010

26

09.02..512A.151

1.18.3. Partidas orzamentarias de orixe
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.895,77

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

SOLDO SUBGRUPO A1

2016.00340

1010

26

09.02..512A.12000

1.19. EXPEDIENTE TR-09-007-22

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.895,77

0,00

(Código exp. CODEX TR-2022-197-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (001.09)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Mobilidade (001.09.02)

1.19.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe de 11.778,98 € entre conceptos orzamentarios do capítulo I do
programa 512A "Ordenación e inspección do transporte" da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade para facer fronte ao pagamento das gratificacións por servizos extraordinarios de
persoal funcionario dependente Subdirección Xeral de Ordenación do Transporte.

1.19.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Gratificacións

2016.00340

1010

11.778,98

0,00

26

09.02..512A.151

N

1.19.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Soldo subgrupo A1

2016.00340

1010

11.778,98

0,00

26

09.02..512A.12000

1.20. EXPEDIENTE TR-10-025-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-275-00100008)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral de Cultura (001.10.40)

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.20.1. Descrición
Transferencia de crédito, por importe de 100.000 €, dende a aplicación 10.40.432B.732.08, transferencias de
financiamento de capital da Axencia Galega das Industrias Culturais, con correlativa baixa de crédito na
aplicación 10.A1.432B.770.0 dos orzamentos da axencia, e con destino á aplicación 10.40.432B.743.15,
transferencias de financiamento de capital da Fundación Cidade da Cultura, con correlativa ampliación de
crédito nas contas contables 21600009 e 21900004 dos orzamentos da fundación, para a realización de
accións de carácter cultural.

1.20.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Fundación Cidade da Cultura

2015.00412

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Axencia Galega das Industrias
Culturais

2015.00410

1010

14

10.40..432B.74315

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

100.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

100.000,00

0,00

1.20.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.40..432B.73208

1.21. EXPEDIENTE TR-10-028-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-275-00100005)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral de Cultura (001.10.40)

1.21.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe total de 19.005,67 € dende conceptos do capítulo VII a conceptos do
capítulo VI dos orzamentos da Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
para a adquisición de 11 fincas privadas dentro da contorna do Castro de Viladonga.

1.21.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Adquisicións de bens culturais

2015.00313

1010

19.005,67

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

19.005,67

0,00

14

10.40..432A.6080

N

1.21.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.40..432B.7600

DESCRICIÓN APLICACIÓN

Actividades de promoción e difusión
2015.00370
cultural

1.22. EXPEDIENTE TR-10-029-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-275-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral de Cultura (001.10.40)

1.22.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe total de 221.591,77 € entre conceptos do capítulo VII da Secretaría Xeral
de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para a publicación de dúas ordes de
subvencións.

1.22.2. Partidas orzamentarias de destino

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.40..432A.77001

001

14

10.40..432A.7701

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2015.00309

1010

N

21.591,77

0,00

2015.00309

1010

N

200.000,00

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Axudas a entes locais para fondos
bibliográficos

2013.00369

1010

221.591,77

0,00

Axudas á promoción nacional e
internacional libros e creadores
Axudas promoción, comercialización
e distribución do libro galego

1.22.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.40..432A.7601

1.23. EXPEDIENTE TR-10-030-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-204-00100012)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.10.10)

1.23.1. Descrición
Transferencia de crédito entre aplicacións do servizo 10 da Consellería de Cultura, Educación e Universidade,
polo importe de 3.000 €, para facer fronte ao pago de varias sentenzas da Área de Cultura.

1.23.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Xuros de demora

2014.00694

1010

14

10.10..431A.352

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.000,00

0,00

1.23.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Xurídicos, conteciosos

2015.00411

1010

14

10.10..431A.22603

1.24. EXPEDIENTE TR-10-031-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-275-00100007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral de Cultura (001.10.40)

1.24.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe total de 85.000 € dende conceptos do capítulo IV do Servizo 40 Secretaría Xeral de Cultura a conceptos do capítulo II do Servizo 10 - Secretaría Xeral Técnica (área de
Cultura), da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, para o traslado de fondos dende a Biblioteca de
Pontevedra ao Arquivo de Ourense, co obxecto de realizar actuacións de conservación na Biblioteca Pública
Antonio Odriozola (Pontevedra).

1.24.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.10..431A.223

DESCRICIÓN APLICACIÓN

Transportes

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2015.00411

1010

85.000,00

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.24.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

001

14

10.40..432B.4600

Actividades culturais dos concellos 2015.00370

1010

N

25.000,00

0,00

001

14

10.40..432B.4812

Actividades de asociacións,
fundacións e outras entidades sen

1010

N

60.000,00

0,00

2015.00372

1.25. EXPEDIENTE TR-10-033-22

(Código exp. CODEX TR-2022-204-00100013)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.10.10)

1.25.1. Descrición
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade solicita unha transferencia de crédito, polo importe de
314.475 €, entre conceptos do capítulo I, gastos de persoal, para facer fronte ao pagamento da nómina de
persoal laboral indefinido.

1.25.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.40..432A.13300

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Laboral temporal indefinido.
Retribucións básicas

2016.00153

1010

1.25.3. Partidas orzamentarias de orixe
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

314.475,00

0,00
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Funcionarios. Retribucións básicas

2016.00153

1010

14

10.40..432A.12000

1.26. EXPEDIENTE TR-10-034-22

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

314.475,00

0,00

(Código exp. CODEX TR-2022-204-00100014)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.10.10)

1.26.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 2.300.000€, entre créditos dos capítulos II e VI, programas 422A e
422M, co fin de poder contar con crédito suficiente para poder facer fronte á necesidades derivadas da
adecuación e renovación de diversos centros educativos.

1.26.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.10..422A.6221

CONSTRUCCIÓNS

2017.00023

1010

N

1.200.000,00

0,00

001

14

10.10..422M.6221

CONSTRUCCIÓNS

2017.00023

1010

N

1.100.000,00

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.300.000,00

0,00

1.26.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.31..422M.229

DESCRICIÓN APLICACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTROS
2015.00397
DOCENTES NON UNIVERSITARIOS

1.27. EXPEDIENTE TR-11-020-22

1010

N

(Código exp. CODEX TR-2022-203-00100006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Emprego e Igualdade (001.11)

ÓRGANO XESTOR

D. X. Formación e Colocación (001.11.05)

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.27.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 278.910,00€ do programa 322A desde o subconcepto 481.3 do
proxecto 2014 00583 para dotar de fondos ao subconcepto 460.2 do proxecto 2018 00017 do mesmo programa
de gasto co fin de achegar o cofinanciamento necesario para a incorporación de fondos europeos do Programa
Operativo FSE Emprego Xuvenil 2014-2020 e atender aos compromisos adquiridos no exercicio do 2021 ao
abeiro da Orde para a realización de programas de emprego para persoas mozas conforme a súa convocatoria
para o ano 2021.

1.27.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

24

11.05..322A.4602

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Escolas obradoiro, casas de
oficios, obradoiros de emprego

2018.00017

3010

PROXECTO

MOD. ELX.

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

278.910,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

278.910,00

0,00

1.27.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

001

Programas Integrados para o Emprego 2014.00583

24

11.05..322A.4813

1.28. EXPEDIENTE TR-11-021-22

3010

N

(Código exp. CODEX TR-2022-311-00100004)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Emprego e Igualdade (001.11)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.11.01)

1.28.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 10.000 € dende o artigo 22 do programa 323A ao artigo 22 do programa
321A da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Emprego e Igualdade para afrontar diversos gastos
necesarios para o normal funcionamento operativo desta Consellería.

1.28.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

24

11.01..321A.22002

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Material informático non
inventariable

2015.00533

1010

10.000,00

0,00

N

1.28.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Material de oficina

2013.00578

1010

10.000,00

0,00

24

11.05..323A.22000

1.29. EXPEDIENTE TR-11-022-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-202-00100009)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Emprego e Igualdade (001.11)

ÓRGANO XESTOR

D. X. Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social (001.11.04)

1.29.1. Descrición
Transferencia por importe de 7.961,20 € do subconcepto 227.06 (código de proxecto 2022 00085) ao
subconcepto de 632.0 (código de proxecto 2022 00085) do programa de gasto 322C, co obxecto de financiar
obras do Centro Transfronteirizo de Verín para acondicionar un Polo de Emprendemento no rural.

1.29.2. Partidas orzamentarias de destino

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

24

11.04..322C.6320

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Investimento para o funcionamento
operativo dos servizos

2022.00085

4620

S

IMPORTE

CONSOLIDABLE

7.961,20

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

7.961,20

0,00

1.29.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Estudos e traballos técnicos

2022.00085

4620

24

11.04..322C.22706

1.30. EXPEDIENTE TR-11-023-22

S

(Código exp. CODEX TR-2022-202-00100013)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Emprego e Igualdade (001.11)

ÓRGANO XESTOR

D. X. Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social (001.11.04)

1.30.1. Descrición
Transferencia de crédito entre distintos conceptos do Programa 322C no proxecto 2020 00060 para financiar o
Convenio Explorer cunha aplicación de nova creación (2022.11.04.322C.444.1)

1.30.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Convenio Explorer

2020.00060

1010

30.000,00

0,00

24

11.04..322C.44411

N

1.30.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Convenio Explorer

2020.00060

1010

30.000,00

0,00

24

11.04..322C.4815

1.31. EXPEDIENTE TR-11-024-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-202-00100012)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Emprego e Igualdade (001.11)

ÓRGANO XESTOR

D. X. Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social (001.11.04)

1.31.1. Descrición
Transferencia por importe de 165.000,00 € do subconcepto 481.5 (código de proxecto 2015 00561) ao
subconcepto de 470.5 (código de proxecto 2015 000561) do programa de gasto 324C, co obxecto de dispoñer
de fondos para o pago de axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras.

1.31.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

24

11.04..324C.4705

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Incentivos á empresas de inserción
laboral

2015.00561

3011

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Incentivos a empresas de inserción
laboral

2015.00561

3011

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

165.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

165.000,00

0,00

1.31.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

24

11.04..324C.4815

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.32. EXPEDIENTE TR-11-025-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-202-00100014)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Emprego e Igualdade (001.11)

ÓRGANO XESTOR

D. X. Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social (001.11.04)

1.32.1. Descrición
Transferencia por importe de 20.000,00 € do subconcepto 640.2 (código de proxecto 2022 00087) ao concepto
de 626.0 (código de proxecto 2022 00085) do programa de gasto 322C, co obxecto de financiar a compra de
material informático para dotar en dous Polos de Emprendemento no rural.

1.32.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

24

11.04..322C.6260

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Equipos para procesos de
información

2022.00085

4620

20.000,00

0,00

S

1.32.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Polos emprendemento rural

2022.00087

4620

20.000,00

0,00

24

11.04..322C.6402

1.33. EXPEDIENTE TR-12-010-22

S

(Código exp. CODEX TR-2022-212-00100005)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Saúde Pública (001.12.02)

1.33.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo VI, programa 413A, do orzamento de gastos da
Consellería de Sanidade para 2022, con destino a equipos para procesos de información, por importe total de
1.366.000,00 €. A transferencia ten por finalidade dotar crédito para a actualización da plataforma TIC de Saúde
Pública.

1.33.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Equipamento informático saúde pbca

2021.00077

4190

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

18

12.02..413A.6261

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.366.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.33.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.02..413A.6401

Promocion de estilos de vida
saúdables

2021.00077

4190

N

416.000,00

0,00

001

18

12.02..413A.6407

Epidemioloxía

2021.00077

4190

N

950.000,00

0,00

1.34. EXPEDIENTE TR-12-011-22

(Código exp. CODEX TR-2022-211-00100006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

1.34.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO dende o capítulo II ao capítulo VI, do programa 413A ao programa 411A, do
orzamento de gastos da Consellería de Sanidade para 2022, con destino a mobiliario e utensilios, por importe
de 1.466,52 €. A transferencia ten por finalidade dotar crédito na Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Sanidade para a adquisición de mobiliario e utensilios con destino á Xefatura Territorial de Pontevedra.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.34.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Adquisicións

2015.00459

1010

18

12.01..411A.6250

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.466,52

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.466,52

0,00

1.34.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Edificios e outras construcións

2015.00464

1010

18

12.01..413A.212

1.35. EXPEDIENTE TR-12.80-015-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-59-00100016)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

1.35.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo VI, programas 412A e 412B, do orzamento do
Servizo Galego de Saúde para o ano 2022, con destino a investimentos reais, por importe total de 2.045.876,00
€. A transferencia proposta ten por finalidade dotar crédito no capítulo VI das Áreas Sanitarias de A Coruña,
Santiago de Compostela, Lugo e Pontevedra para reformas e adquisición de equipamentos para diversos
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servizos hospitalarios dependentes delas.

1.35.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103
103
103

50
50
50

15.01..412A.6212
15.01..412A.6212
15.71..412A.6212

103

50

15.71..412A.6212

103

50

15.71..412A.6214

103

50

27.01..412A.6212

103

50

36.03..412A.6211

103

50

36.03..412A.6211

103

50

36.03..412A.6212

DESCRICIÓN APLICACIÓN
EQUIPAMENTOS
MOBILIARIO)
EQUIPAMENTOS
MOBILIARIO)
EQUIPAMENTOS
MOBILIARIO)
EQUIPAMENTOS
MOBILIARIO)

(MAQUINARIA E
(MAQUINARIA E
(MAQUINARIA E
(MAQUINARIA E

EQUIPAMENTO INFORMATICO
EQUIPAMENTOS (MAQUINARIA E
MOBILIARIO)
PLANS DIRECTORES E OUTRAS
ACTUACIÓNS EN CENTROS HOSPITALARIOS
PLANS DIRECTORES E OUTRAS
ACTUACIÓNS EN CENTROS HOSPITALARIOS
EQUIPAMENTOS (MAQUINARIA E
MOBILIARIO)

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2019.00001

1010

N

101.422,00

0,00

2019.00001

2010

N

1.295.239,00

0,00

2017.00002

2010

N

219.637,00

0,00

2019.00004

3013

N

31.000,00

0,00

2017.00002

1010

N

54.450,00

0,00

2022.00008

1010

N

65.158,00

0,00

2016.00025

1010

N

180.000,00

0,00

2021.00005

1010

N

30.000,00

0,00

2016.00025

1010

N

68.970,00

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.35.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

103

50

50.01..412A.6211

PLANS DIRECTORES E OUTRAS
2017.00002
ACTUACIÓNS EN CENTROS HOSPITALARIOS

2010

N

1.514.876,00

0,00

103

50

50.01..412A.6400

PROGRAMAS SANITARIOS

2019.00004

3013

N

31.000,00

0,00

50.01..412B.6311

REFORMAS, AMPLIACIONS E MELLORAS
ATENCIÓN PRIMARIA

2022.00001

1010

N

500.000,00

0,00

103

50

1.36. EXPEDIENTE TR-12.80-016-22

(Código exp. CODEX TR-2022-59-00100018)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.36.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo VI, programa 412B, do orzamento do Servizo
Galego de Saúde para o ano 2022, con destino a investimentos reais, por importe total de 180.687,00 €. A
transferencia proposta ten por finalidade dotar crédito no capítulo VI da Área Sanitaria de A Coruña e Cee, para
levar a cabo actuacións de reforma en centros de saúde dependentes dela.

1.36.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

15.01..412B.6311

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

REFORMAS, AMPLIACIONS E MELLORAS
ATENCIÓN PRIMARIA

2022.00001

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

REFORMAS, AMPLIACIONS E MELLORAS
ATENCIÓN PRIMARIA

2022.00001

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

180.687,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

180.687,00

0,00

1.36.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

50.01..412B.6311

1.37. EXPEDIENTE TR-12.80-017-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-59-00100017)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

1.37.1. Descrición
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TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre conceptos do capítulo I, programas 412A e 412B do orzamento de
gastos do Servizo Galego de Saúde para 2022, que ten por finalidade incrementar a dotación orzamentaria no
concepto 153 por un importe de 19.518.184,18 €, para garantir o pago das nóminas dos meses de xuño a
setembro no concepto 153 por distintos conceptos de produtividade.

1.37.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

15.01..412A.15304

103

50

15.01..412B.15304

103

50

15.05..412A.15304

103

50

15.05..412B.15304

103

50

15.71..412A.15304

103

50

15.71..412B.15304

103

50

27.01..412A.15304

103

50

27.01..412B.15304

103

50

32.01..412A.15304

103

50

32.01..412B.15304

103

50

36.01..412A.15304

103

50

36.01..412B.15304

103

50

36.03..412A.15304

103

50

36.03..412B.15304

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Productividade factor
variable.Programas especiais
Productividade factor
variable.Programas especiais
Productividade factor
variable.Programas especiais
Productividade factor
variable.Programas especiais
Productividade factor
variable.Programas especiais
Productividade factor
variable.Programas especiais
Productividade factor
variable.Programas especiais
Productividade factor
variable.Programas especiais
Productividade factor
variable.Programas especiais
Productividade factor
variable.Programas especiais
Productividade factor
variable.Programas especiais
Productividade factor
variable.Programas especiais
Productividade factor
variable.Programas especiais
Productividade factor
variable.Programas especiais

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00014

1010

N

3.869.351,41

0,00

2016.00015
2016.00014

1010

N

1.529.059,93

0,00

1010

N

718.835,33

0,00

2016.00015

1010

N

379.379,81

0,00

2016.00014

1010

N

2.876.602,47

0,00

2016.00015

1010

N

957.147,19

0,00

2016.00014

1010

N

1.869.721,97

0,00

2016.00015

1010

N

488.810,14

0,00

2016.00014

1010

N

1.680.822,60

0,00

2016.00015

1010

N

677.174,67

0,00

2016.00014

1010

N

1.751.920,84

0,00

2016.00015

1010

N

1.299.796,57

0,00

2016.00014

1010

N

1.078.538,85

0,00

2016.00015

1010

N

341.022,40

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00014

1010

2.415.617,86

0,00

2016.00015

1010

1.206.304,75

0,00

2016.00014

1010

1.031.684,56

0,00

2016.00015

1010

401.205,40

0,00

2016.00014

1010

2.232.890,91

0,00

2016.00015

1010

947.222,89

0,00

2016.00014

1010

1.950.868,42

0,00

2016.00015

1010

797.707,87

0,00

2016.00014

1010

2.131.275,24

0,00

2016.00015

1010

851.307,29

0,00

2016.00014

1010

2.179.869,61

0,00

2016.00015

1010

1.275.537,71

0,00

2016.00014

1010

1.530.316,26

0,00

2016.00015

1010

566.375,41

0,00

1.37.3. Partidas orzamentarias de orixe

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

15.01..412A.15200

103

50

15.01..412B.15200

103

50

15.05..412A.15200

103

50

15.05..412B.15200

103

50

15.71..412A.15200

103

50

15.71..412B.15200

103

50

27.01..412A.15200

103

50

27.01..412B.15200

103

50

32.01..412A.15200

103

50

32.01..412B.15200

103

50

36.01..412A.15200

103

50

36.01..412B.15200

103

50

36.03..412A.15200

103

50

36.03..412B.15200

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo
Produtividade persoal
estatutario.Factor fixo

1.38. EXPEDIENTE TR-12.A1-002-22

(Código exp. CODEX TR-2022-127-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

ACIS (308)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE

1.38.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO dende o capítulo 2, programa 414A, do estado de gastos do orzamento da
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde para o ano 2022, con destino 13100 " Persoal
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estatutario temporal" por un importe de 38.680,00 euros para o cal a Axencia Galega para a Xestión do
Coñecemento en Saúde realizou un Rct (Xúntase documento). A transferencia ten por finalidade a dotación
económica na aplicación orzamentaria correspondente da cuantía de 38.680,00 euros. para a contratación de
dúas persoas que se adicarán exclusivamente a xestión de cursos " Formación de profesionais sanitarios no
ámbito dos Plans de Formación continuada ( C18. I4) do Plan de recuperación, transformación e resiliencia
(MRR) do goberno de España.(Xúntase informe)

1.38.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

308

PERSOAL ESTATUTARIO TEMPORAL

2022.00002

4620

38.680,00

0,00

10

12.A1..414A.13100

S

1.38.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

308

CURSOS DE FORMACIÓN

2022.00002

4620

38.680,00

0,00

10

12.A1..414A.22617

1.39. EXPEDIENTE TR-13-021-22

S

(Código exp. CODEX TR-2022-214-00100014)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

1.39.1. Descrición
Transferencia de crédito en varios subconceptos do estado de gastos do orzamento da Consellería de Política
Social por importe de 26.516,00 euros, co fin de proceder ao pago de servizos extraordinarios realizados nos
exercicios 2021 e 2022.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.39.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

21

13.01..311A.151

GRATIFICACIÓNS

2016.00175

1010

N

6.457,60

0,00

001

21

13.04..311A.151

GRATIFICACIÓNS

2016.00175

001

21

13.05..312D.13001

OUTRAS REMUNERACIÓNS

2016.00180

1010

N

3.141,60

0,00

1010

N

2.999,20

0,00

001

21

13.05..312D.151

GRATIFICACIÓNS

2016.00180

1010

N

9.424,80

0,00

001

21

13.06..312F.151

GRATIFICACIÓNS

2016.00178

1010

N

2.993,76

0,00

001

21

13.06..313A.13301

OUTRAS REMUNERACIÓNS

2016.00179

1010

N

1.499,04

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.39.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.05..312E.4600

Convenios para actuacións na
prevención da dependencia

2022.00116

1010

N

22.023,20

0,00

001

21

13.06..312F.22799

Outros

2015.00546

1010

N

4.492,80

0,00

1.40. EXPEDIENTE TR-13-022-22

(Código exp. CODEX TR-2022-214-00100013)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

1.40.1. Descrición
Transferencia de crédito en varios subconceptos do estado de gastos do orzamento da Consellería de Política
Social por importe de 184.461,06 €, para atender a contratación de persoal por acumulación de tarefas e por
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circunstancias eventuais da produción en varios centros da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con
Discapacidade.

1.40.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312D.12024

001

21

13.04..312D.12024

001

21

13.04..312D.13124

DESCRICIÓN APLICACIÓN
ACUMULACIONS DE TAREFAS DE PERSOAL
FUNCIONARIO NON DOCENTE
ACUMULACIONS DE TAREFAS DE PERSOAL
FUNCIONARIO NON DOCENTE
ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00180

1010

N

127.880,71

0,00

2020.00082

1010

N

30.773,80

0,00

2016.00180

1010

N

25.806,55

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

184.461,06

0,00

1.40.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312D.2281

DESCRICIÓN APLICACIÓN

Funcionamento centros públicos para
2006.00435
persoas maiores

1.41. EXPEDIENTE TR-13-023-22

1010

N

(Código exp. CODEX TR-2022-214-00100015)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

1.41.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO no capítulo III do programa 311A do estado de gastos do orzamento da
Consellería de Política Social por importe de 4.000,00 € ata final do exercicio para facer fronte aos xuros de
demora dos expedientes vinculados á mesma.

1.41.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Xuros de demora

2015.00534

1010

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Reparacións, mantemento e
conservación. Maquinaria,

2015.00534

1010

21

13.01..311A.352

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

4.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

4.000,00

0,00

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
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1.41.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.01..311A.213

1.42. EXPEDIENTE TR-13-024-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-214-00100016)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

1.42.1. Descrición
Transferencia de crédito en varios subconceptos do estado de gastos do orzamento do Capítulo I da
Consellería de Política Social por importe de 6.849.599,60 euros, co obxecto de dotar as deficiencias de crédito
en varias aplicacións da consellería para as vindeiras nóminas de maio e de xuño.

1.42.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

21

13.02..312B.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00176

1010

001

21

13.02..312B.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00176

1010
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

21

13.02..312B.15000

PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON
ESTATUTARIO

2016.00176

1010

N

9.247,57

0,00

001

21

13.03..311A.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

25.770,25

0,00

001

21

13.04..312D.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2016.00180

1010

N

2.850.000,00

0,00

001

21

13.04..312D.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00180

1010

N

2.963.894,15

0,00

001

21

13.04..312D.15000

PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON
ESTATUTARIO

2016.00180

1010

N

51.952,74

0,00

001

21

13.04..312E.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00177

1010

N

372.594,18

0,00

2016.00177

1010

N

9.669,69

0,00

001

21

13.04..312E.15000

PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON
ESTATUTARIO

001

21

13.05..312D.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00180

1010

N

22.210,07

0,00

001

21

13.06..313A.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00179

1010

N

78.560,74

0,00

001

21

13.06..313A.13300

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00179

1010

N

79.163,97

0,00

13.06..313A.15000

PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON
ESTATUTARIO

2016.00179

1010

N

3.667,36

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

21

1.42.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.02..312B.13002

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

2016.00176

1010

N

271.098,07

0,00

001

21

13.04..311A.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00175

1010

N

690.444,57

0,00

001

21

13.04..312D.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00180

1010

N

2.500.000,00

0,00

001

21

13.04..312D.13002

COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE,
PENOSIDADE E TOXICIDADE

2016.00180

1010

N

1.200.000,00

0,00

001

21

13.05..312D.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00180

1010

N

2.188.056,96

0,00

1.43. EXPEDIENTE TR-13-025-22

(Código exp. CODEX TR-2022-214-00100017)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
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1.43.1. Descrición
Transferencia de crédito nun subconcepto do estado de gastos do orzamento da Consellería de Política Social
e Xuventude por importe de 2.257,66 €, para atender a contratación de persoal por acumulación de tarefas na
Residencia de Maiores A Milagrosa.

1.43.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312E.12024

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE PERSOAL
FUNCIONARIO

2020.00082

1010

PROXECTO

MOD. ELX.

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.257,66

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.257,66

0,00

1.43.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312E.22765

DESCRICIÓN APLICACIÓN

SERVIZO GALEGO E APOIO Á MOBILIDADE
2009.00250
PERSOAL

1.44. EXPEDIENTE TR-14-013-22

1010

N

(Código exp. CODEX TR-2022-298-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Defensa do Monte. (001.14.02)

1.44.1. Descrición
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Transferencia de crédito por importe de 699.018,24 € entre varios conceptos do programa de gasto 551B
“Accións preventivas e infraestrutura forestal”.
O obxecto desta modificación orzamentaria é dotar de crédito suficiente os subconceptos orzamentarios 601.1,
640.1 e 760.0 para diversas actuacións relacionadas coa vixilancia, a prevención e a extinción de incendios
forestais no exercicio vixente.

1.44.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

16

14.02..551B.6011

Prevención de incendios

1994.15011

1010

001

16

14.02..551B.6401

Estudos e traballos técnicos

2007.00480

1010

14.02..551B.7600

Investimentos en materia de
prevención de incendios

2011.00771

1010

001

16

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

64.000,00

0,00

N

200.000,00

0,00

N

435.018,24

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.44.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

14.02..551B.6281

Equipamento e dotación de medios

2010.00985

1010

N

664.000,00

0,00

14.02..551B.7700

Subvencións a investimentos en
materia de prevención de incendios

2016.00212

1010

N

35.018,24

0,00

001

16
16

1.45. EXPEDIENTE TR-14-014-22

(Código exp. CODEX TR-2022-298-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Defensa do Monte. (001.14.02)

1.45.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 550.000,00 € entre conceptos do programa de gasto 551B “Accións
preventivas e infraestrutura forestal”.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
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O obxecto desta modificación orzamentaria é dotar de crédito suficiente os subconceptos orzamentarios 632.1 e
640.1 para diversas actuacións relacionadas coa vixilancia, a prevención e a extinción de incendios forestais no
exercicio vixente.

1.45.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

16

14.02..551B.6321

Obras. CILL Toén e puntos de
encontro

2002.15860

1010

N

150.000,00

0,00

001

16

14.02..551B.6401

Estudos e traballos técnicos

2007.00480

1010

N

400.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

550.000,00

0,00

1.45.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Equipamento e dotación de medios

2010.00985

1010

16

14.02..551B.6281

1.46. EXPEDIENTE TR-14-015-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-219-00100007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.14.01)

1.46.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe de cento catorce mil cento setenta e cinco euros con sesenta e un
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céntimos (114.175,61 €) entre conceptos do capítulo I do programa de gasto 711A "Gastos operativos Medio
Rural".
O obxecto desta modificación é redistribuír o crédito destinado ao pagamento de retribucións de persoal laboral
fixo e persoal laboral indefinido non fixo durante o ano 2022 nese programa de gasto.

1.46.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

16

14.01..711A.13000

Retribucións básicas

2016.00245

1010

N

77.601,52

77.601,52

001

16

14.01..711A.13001

Outras remuneracións

2016.00245

1010

N

36.143,68

36.143,68

001

16

14.01..711A.13008

IPC galego

2016.00245

1010

N

430,41

430,41

1.46.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

16

14.01..711A.13300

Retribucións básicas

2016.00245

1010

N

77.601,52

77.601,52

001

16

14.01..711A.13301

Outras remuneracións

2016.00245

1010

N

36.143,68

36.143,68

001

16

14.01..711A.13308

IPC galego

2016.00245

1010

N

430,41

430,41

1.47. EXPEDIENTE TR-14-016-22

(Código exp. CODEX TR-2022-298-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Defensa do Monte. (001.14.02)

1.47.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 438.650,00 € entre conceptos do programa de gasto 551B “Accións
preventivas e infraestrutura forestal”.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
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O obxecto desta modificación orzamentaria é dotar de crédito suficiente o subconcepto orzamentario 760.0 para
a sinatura dos convenios interadministrativos coas entidades locais de Galicia para a realización de accións de
prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2022.

1.47.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

16

14.02..551B.7600

001

16

14.02..551B.7600

001

16

14.02..551B.7600

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Investimentos
prevención de
Investimentos
prevención de
Investimentos
prevención de

en materia de
incendios
en materia de
incendios
en materia de
incendios

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00212

1320

S

76.763,75

0,00

2016.00212

3020

S

32.898,75

0,00

2016.00212

4260

S

328.987,50

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00212

1320

S

76.763,75

0,00

2016.00212

3020

S

32.898,75

0,00

2016.00212

4260

S

328.987,50

0,00

1.47.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

16

14.02..551B.7700

001

16

14.02..551B.7700

001

16

14.02..551B.7700

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Subvencións a investimentos en
materia de prevención de incendios
Subvencións a investimentos en
materia de prevención de incendios
Subvencións a investimentos en
materia de prevención de incendios

1.48. EXPEDIENTE TR-14-017-22

(Código exp. CODEX TR-2022-298-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Defensa do Monte. (001.14.02)
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1.48.1. Descrición
Transferencia de crédito por importe de 2.684.910,00 € entre conceptos do programa de gasto 551B “Accións
preventivas e infraestrutura forestal”.
O obxecto desta modificación orzamentaria é dotar de crédito suficiente o subconcepto orzamentario 624.0 para
renovar o parque móbil de vehículos utilizados polo persoal do dispositivo de prevención e defensa contra os
incendios forestais.

1.48.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

16

14.02..551B.6240

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Parque móbil de prevención e
extinción

2021.00082

4190

2.684.910,00

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2021.00082

4190

S

684.910,00

0,00

2021.00082

4190

S

2.000.000,00

0,00

S

1.48.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

16

14.02..551B.6220

001

16

14.02..551B.6321

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Novas construcións. Puntos de
encontro e distritos
Obras. CILL Toén e puntos de
encontro

1.49. EXPEDIENTE TR-14.A2-005-22

(Código exp. CODEX TR-2022-12-00100007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGACAL (409)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA

1.49.1. Descrición
Transferencia de crédito por un importe total de OITENTA MIL EUROS (80.000,00 €) dende a aplicación
Orzamentaria 14.A2.422L.229 ( GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DOCENTES NON
UNIVERSITARIOS), proxecto 2014 00599 á aplicación 14.A2.561A.222.99 (OUTRAS) proxecto 2013 00001,
correspondentes ao orzamento da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) correspondentes ao
exercicio 2022, para atender gastos previstos polos servizos centrais de Agacal.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
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1.49.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

409

OUTRAS

2013.00001

1010

80.000,00

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

80.000,00

0,00

10

14.A2..561A.22299

N

1.49.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
409

10

14.A2..422L.229

DESCRICIÓN APLICACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTROS
2014.00599
DOCENTES NON UNIVERSITARIOS

1.50. EXPEDIENTE TR-15-011-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-223-00100012)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Mar (001.15)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.15.01)

1.50.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO da Consellería do Mar para o programa 723A co fin de dotar o subconcepto
120.25 para o nomeamento de persoal funcionario interino para a execución das medidas que ten
encomendadas dentro do Programa Operativo do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), que se
financian con cargo ós créditos de investimento do subconcepto 640.1 por importe total de cincuenta e catro
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mil oitocentos corenta e cinco euros con corenta e cinco céntimos (54.845,45€).

1.50.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

19

15.02..723A.12025

Retribucións persoal FEMP

2016.00287

1020

S

13.711,36

0,00

001

19

15.02..723A.12025

Retribucións persoal FEMP

2016.00287

4430

S

41.134,09

0,00

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00287

1020

S

13.711,36

0,00

2016.00287

4430

S

41.134,09

0,00

1.50.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
19

15.02..723A.6401

001

19

15.02..723A.6401

Asistencia técnica desenvolvemento
FEMP
Asistencia técnica desenvolvemento
FEMP
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001

DESCRICIÓN APLICACIÓN
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2. AMPLIACIÓN/BAIXA
2.1. EXPEDIENTE AB-00-036-22

(Código exp. CODEX AB-2022-215-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. (001.13.02)

2.1.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de 80.000,00 € na aplicación orzamentaria 13.02.312B.481.0 (código de
proxecto 2015 00472) con baixa na aplicación orzamentaria 05.22.131A.481.0 (código de proxecto 2015 00647)
para levar a cabo os programadas de mediación familiar intraxudicial gratuíta mediante a formalización dun
convenio de colaboración co Consello da Avogacía Galega.

2.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.02..312B.4810

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIÓNS SIN
ÁNIMO DE LUCRO. CONVENIO

2015.00472

1010

80.000,00

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIÓNS
XURÍDICAS SEN ÁNIMO DE LUCRO

2015.00647

1010

80.000,00

0,00

N

2.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

11

05.22..131A.4810

2.2. EXPEDIENTE AB-00-037-22

N

(Código exp. CODEX AB-2022-170-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consello da Cultura Galega (001.03)

ÓRGANO XESTOR

Consello da Cultura Galega. (001.03.01)

2.2.1. Descrición

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO POR IMPORTE DE VINTE E CATRO MIL EUROS (24.000,00.-) PROCEDENTES
DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE PARA COLABORAR NA REALIZACIÓN
DE ACTUACIÓNS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA, DEBENDO IMPUTARSE Á APLICACIÓN
ORZAMENTARIA 03.01.111D.640.0 “INVESTIMENTOS DE CARÁCTER INMATERIAL

2.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

10

03.01..111D.6400

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER
2015.00031
INMATERIAL

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

24.000,00

0,00

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

24.000,00

0,00

N

2.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.50..151A.6406

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER
2015.00320
INMATERIAL. OUTROS CONVENIOS

2.3. EXPEDIENTE AB-00-038-22

N

(Código exp. CODEX AB-2022-276-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Patrimonio Cultural (001.10.41)

2.3.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe total de 117.280 € e baixa de crédito polo mesmo importe no vixente
orzamento de gastos da Administración Xeral, na Consellería do Medio Rural, con destino á promoción,
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catalogación e inventario do patrimonio cultural.

2.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.41..433A.6401

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

Promoción, catalogación, inventario
2010.00680
do patrimonio cultural

MOD. ELX.

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

117.280,00

0,00

2.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

16

14.05..551A.6041

Estruturas agrarias

2016.00219

1010

N

57.760,00

0,00

001

16

14.05..551A.6041

Estruturas agrarias

2017.00035

1010

N

59.520,00

0,00

2.4. EXPEDIENTE AB-00-039-22

(Código exp. CODEX AB-2022-184-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. (001.05.26)

2.4.1. Descrición
Ampliación de crédito de 252.000€ na aplicación 05.26.331A.490.0 derivada do Acordo de Colaboración entre a
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Consellería de Emprego e
Igualdade para desenvolver medidas previstas no Pacto de Estado Contra a Violencia de Xénero asinado o
28.04.2022

2.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Axudas Cooperación no exterior

2018.00112

3010

PROXECTO

MOD. ELX.

2018.00112

3010

2018.00112

3010

11

05.26..331A.4900

IMPORTE

CONSOLIDABLE

252.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

100.000,00

0,00

N

152.000,00

0,00

N

2.4.3. Partidas orzamentarias de orixe

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

24

11.02..313D.4802

001

24

11.02..313D.4812

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Actuacións integrais para vítimas
de violencia de xénero
Programa de apoio a vítimas de
violencia de xénero
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3. XERACIÓN
3.1. EXPEDIENTE CR-12.80-002-22

(Código exp. CODEX XC-2022-59-00100036)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

3.1.1. Descrición
REPOSICIÓN DE CRÉDITO por importe de 7.902,36 €, no capítulo 6, programa 412A, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2022, con destino a investimentos reais. A xeración de
crédito tramítase en base a un ingreso efectuado polo Concello de Vigo, como consecuencia da devolución do
importe abonado en exceso por unha taxa de licenza de construccións, obras e instalacións.

3.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

50.01..412A.6211

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Plans directores e outras
actuacións

2016.00030

1010

3.2. EXPEDIENTE XC-05-012-22

IMPORTE

CONSOLIDABLE

7.902,36

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-179-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

Secretaria Xeral Técnica. (001.05.21)

3.2.1. Descrición
Xeración de crédito polo importe de 6.857,48 € na aplicación 05.21.121A.213 (proxecto 2015.00170) como
consecuencia dos ingresos realizados pola Compañía aseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS polo sinistro acaecido no peche perimetral do Complexo
Administrativo de San Caetano en Santiago de Compostela.

3.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

001

11

05.21..121A.213

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

MAQUINARIA, INSTALACIÓN E
UTENSILIOS

2015.00170

1010

3.3. EXPEDIENTE XC-05-013-22

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.857,48

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-184-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (001.05)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. (001.05.26)

3.3.1. Descrición
Xeración dun crédito por importe de 56.578,25€ na aplicación 05.26.331A.490.0 para atender á anualidade de
2022 do convenio de colaboración entre Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e
Turismo, Augas de Galicia e a Enxeñería sen Fronteiras Galicia para o proxecto “Fortalecemento de
capacidades técnicas e operativas para a mellora da xestión dos recursos hídricos en Mozambique (AQUAMOZ) 3ª fase”

3.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Axudas de cooperación no exterior

2015.00076

1010

56.578,25

0,00

11

05.26..331A.4900

3.4. EXPEDIENTE XC-05.A2-002-22

N

(Código exp. CODEX XC-2022-1-00100002)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

ATURGA (306)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

3.4.1. Descrición
A presente modificación ten por finalidade xerar crédito por importe de 4.500.000 de euros, no orzamento de
gastos de 2022 da Axencia Turismo de Galicia, aplicación orzamentaria 05.A2.761A.640.2, código de proxecto
2018 00002, para dar cumprimento ao contrato de donación asinado o 22 de febreiro de 2022 entre a Axencia
de Turismo de Galicia e Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. con motivo da celebración do “Ano Santo
Xacobeo 2021-2022”.

3.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
306

10

05.A2..761A.6402

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Plan de reformulación do Xacobeo
21-22

2018.00002

3210

3.5. EXPEDIENTE XC-08-009-22

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

4.500.000,00

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-194-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

D.X Patrimonio Natural (001.08.03)

3.5.1. Descrición
Xeración de crédito no programa de gasto 541B, nas aplicacións orzamentarias 120.00; 120.02; 160.00; 221.03;
601.1 e 640.2, do orzamento de gastos de 2022 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, por importe de cincuenta e dous mil, cincocentos cincuenta e un euros
con vinte e oito céntimos (52.551,28 €), para desenvolver as actividades do proxecto “LIFE INSULAR Estratexia integrada para a xestión sostible dos hábitats insulares en illas Natura 2000 do océano Atlántico”
(LIFE20 NAT/ES/001007), cofinanciado polo Programa Life.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
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3.5.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

13

08.03..541B.12000

SOLDOS SUBGRUPO A1

2022.00185

4610

S

15.653,65

0,00

001

13

08.03..541B.12002

SOLDOS SUBGRUPO C1

2022.00185

4610

S

2.962,91

0,00

001

13

08.03..541B.16000

SEGURIDADE SOCIAL

2022.00185

4610

S

4.784,46

0,00

001

13

08.03..541B.22103

COMBUSTIBLE

2022.00185

4610

S

7.053,14

0,00

2022.00185

4610

S

21.125,54

0,00

2022.00185

4610

S

971,58

0,00

001

13

08.03..541B.6011

CONSERVACIÓN E PROTECCIÓN DA
BIODIVERSIDADE

001

13

08.03..541B.6402

DIVULGACIÓN DA NATUREZA

3.6. EXPEDIENTE XC-08-010-22

(Código exp. CODEX XC-2022-195-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Ordenación do Territorio e Urbanismo (001.08.04)

3.6.1. Descrición
Xeración de crédito na aplicación 08.04.521A.6071, proxecto de gasto 2016.00346 (COFINANCIACIÓN
CONCELLOS PLAN hURBE 2019-2022), da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, por
importe de quince mil setecentos sesenta euros con corenta céntimos (15.760,40 €), correspondente á achega
do concello de Porto do Son, para o cofinanciamento das actuacións definidas no correspondente acordo de
cooperación asinado.

3.6.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

OBRAS EN MATERIA DE URBANISMO

2016.00346

3130

15.760,40

0,00

13

08.04..521A.6071

3.7. EXPEDIENTE XC-08.81-004-22

N

(Código exp. CODEX XC-2022-58-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

IGVS (201)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

3.7.1. Descrición
Xeración de crédito no capítulo 8 do programa 451A do estado de gastos do orzamento do Instituto Galego da
Vivenda e Solo para o ano 2022, por importe de dez millóns de euros (10.000.000,00 €), con destino á
aplicación 08.81.451A.821.60 “Préstamos fondos de cooperación de rehabilitación”, pola ampliación da dotación
deste fondo nese importe como consecuencia da Resolución da Presidencia do IGVS do 17 de marzo de 2022
pola que se amplía a dotación do Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de
rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

3.7.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
201

10

08.81..451A.82160

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

PRESTAMOS FONDOS DE COOPERACION DE
REHABILITACION

2017.00009

1010

3.8. EXPEDIENTE XC-10-015-22

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

10.000.000,00

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-278-00100008)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional (001.10.30)

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
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3.8.1. Descrición
Xeración de crédito por importe total de 1.126.562,00 € no capítulo VI do programa 422M como consecuencia
de maiores ingresos derivados do Acordo da Conferencia Sectorial de Educación do 20 de decembro de 2021,
sobre distribución de créditos para o ano 2021, do Programa de Cooperación Territorial «Plan de Modernización
da Formación Profesional» dirixida a Redimensionamento da oferta de Formación Profesional, no marco do
Compoñente 20 «Plan estratéxico de fomento da Formación Profesional», do Mecanismo de Recuperación,
Transformación e Resiliencia.

3.8.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

14

10.30..422M.6401

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

PLAN DE MODERNIZACIÓN FORMACIÓN
PROFESIONAL

2022.00068

4620

3.9. EXPEDIENTE XC-11-005-22

S

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.126.562,00

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-177-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Emprego e Igualdade (001.11)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral da Igualdade (001.11.02)

3.9.1. Descrición
Xeración de crédito no programa 312G para o desenvolvemento do Plan Corresponsables no ano 2022 en
Galicia por importe de 5.378.833,13 euros

3.9.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

24

11.02..312G.4601

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

RECURSOS PARA PROGRAMAS
CONCILIACIÓN NO ÁMBITO LOCAL

2021.00175

3010

3.10. EXPEDIENTE XC-12-011-22

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

5.378.833,13

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-211-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

3.10.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO por importe de 201.125,00 €, nos capítulos IV e VII, programa 411A, do estado de
gastos do orzamento da Consellería de Sanidade para o ano 2022, con destino a transferencias correntes e de
capital á Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos. A xeración de crédito é como consecuencia dun
convenio asinado entre a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS) e o Servizo Vasco de Saúde
polo que se establece a colaboración entre ambos nun proxecto identificado co código PPPA-ECI-CCP.2020SI2.840556 – 101021269, titulado “Solicitude dunha subvención para apoiar o aumento da capacidade de
recollida de plasma de convalecencia COVI-19 no norte de España”.

3.10.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.43215

001

18

12.01..411A.73215

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Transferencia Axencia Galega do
sangue, órganos e tecidos
Transferencia Axencia Galega do
sangue, órganos e tecidos

PROXECTO

MOD. ELX.

2021.00200
2021.00200

3.11. EXPEDIENTE XC-12.80-029-22

IMPORTE

CONSOLIDABLE

4610

157.250,00

0,00

4610

43.875,00

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-59-00100030)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
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3.11.1. Descrición
XERACION DE CRÉDITO por importe de 26.074,31 €, no capítulo 2, programa 412A, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2022, con destino a gastos en bens correntes e servizos. A
xeración é como consecuencia dun ingreso efectuado pola compañía de seguros HDI GLOBAL, SE, debido a
indemnización por sinistro.

3.11.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

Xurídicos, contenciosos

2014.00042

1010

26.074,31

0,00

50

50.01..412A.22603

3.12. EXPEDIENTE XC-12.80-030-22

(Código exp. CODEX XC-2022-59-00100035)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

3.12.1. Descrición
XERACION DE CRÉDITO, por importe de 45.496,59 €, no capítulo 2, programas 412A e 412B, do estado de
gastos do orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2022, con destino a gastos en bens correntes e
servizos. A xeración é como consecuencia de varios ingresos da compañía Mapfre.

3.12.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

15.71..412A.213

103

50

32.01..412B.213

103

50

36.01..412A.213

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Maquinaria, instalacións e
utensilios
Maquinaria, instalacións e
utensilios
Maquinaria, instalacións e
utensilios

PROXECTO

MOD. ELX.

2014.00042

1010

2014.00041
2014.00042

3.13. EXPEDIENTE XC-12.80-031-22

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

5.641,71

0,00

1010

N

17.980,54

0,00

1010

N

21.874,34

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-59-00100033)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

3.13.1. Descrición
XERACION DE CRÉDITO, por importe de 1.012,77 €, no capítulo 2, programa 412A, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2022, con destino a gastos en bens correntes e servizos. A
xeración é como consecuencia dun ingreso efectuado pola compañía de seguros Allianz debido a
indemnización por sinistro.

3.13.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

15.71..412A.213

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Maquinaria, instalacións e
utenslios

2014.00042

1010

3.14. EXPEDIENTE XC-12.80-032-22

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.012,77

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-59-00100031)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3.14.1. Descrición
XERACIÓN DE CRÉDITO por importe de 248.154,18 €, no capítulo II, programa 412A, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2022, con destino a gastos en bens correntes e de servizos.
Esta modificación ten como finalidade xerar crédito como consecuencia dos ingresos efectuados no concepto
1353.15 “Galaria, empresa pública de servizos sanitarios, SA”, pola actividade das unidades de alta tecnoloxía
que dita empresa ocupa nos Hospitais de Vigo – Meixoeiro e Alvaro Cunqueiro- do centro 3601-Área Sanitaria
de Vigo.

3.14.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
103

50

36.01..412A.22106

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Produtos farmacéuticos e material
sanitario

2014.00042

1010

3.15. EXPEDIENTE XC-12.80-033-22

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

248.154,18

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-59-00100032)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

3.15.1. Descrición
XERACION DE CRÉDITO, por importe de 57.514,24 €, no capítulo 1, programa 561C, do estado de gastos do
orzamento do Servizo Galego de Saúde para o ano 2022, con destino a investigación sanitaria. A Xeración é
como consecuencia dun ingreso da Fundación Profesor Novoa Santos, relativo a Instrucción 2/2013.

3.15.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

103

50

15.01..561C.13100

Retribucións básicas

2015.00006

3210

43.439,76

0,00

103

50

15.01..561C.16000

Seguridade social

2015.00006

3210

14.074,48

0,00

3.16. EXPEDIENTE XC-13-008-22

(Código exp. CODEX XC-2022-216-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Inclusión Social. (001.13.03)

3.16.1. Descrición
Xeración de crédito no capítulo IV do programa 313C dos estados de gastos da Dirección Xeral de Inclusión
Social por importe de 641.195,81 euros motivada polo incremento no exercicio 2022 con respecto ao
inicialmente previsto do importe da transferencia estatal para o cofinanciamento das Prestacións Básicas dos
Servizos Sociais.

3.16.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.03..313C.4602

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS
LOCAIS

2015.00474

3010

3.17. EXPEDIENTE XC-13-009-22

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

641.195,81

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-216-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Inclusión Social. (001.13.03)

3.17.1. Descrición

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xeración de crédito por importe de 442,59 € motivada polo incremento dos ingresos respecto aos inicialmente
previstos, ocasionada pola actividade de aseguramento de posibles continxencias no ámbito patrimonial
inmoble, no marco da xestión asumida nos edificios dos centros sociocomunitarios atribuídos á competencia da
Dirección Xeral de Inclusión Social e dependentes da Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Política
Social.

3.17.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.03..313C.213

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E
UTENSILIOS

2013.00627

1010

3.18. EXPEDIENTE XC-13-010-22

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

442,59

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-216-00100006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Inclusión Social. (001.13.03)

3.18.1. Descrición
Xeración de crédito por importe de 149,44 € motivada polo incremento dos ingresos respecto aos inicialmente
previstos, ocasionada pola actividade de aseguramento de posibles continxencias no ámbito patrimonial
inmoble, no marco da xestión asumida nos edificios dos centros sociocomunitarios atribuídos á competencia da
Dirección Xeral de Inclusión Social e dependentes da Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Política
Social.

3.18.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.03..313C.213

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E
UTENSILIOS

2013.00627

1010

3.19. EXPEDIENTE XC-13-011-22

IMPORTE

CONSOLIDABLE

149,44

0,00

N

(Código exp. CODEX XC-2022-216-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Inclusión Social. (001.13.03)

3.19.1. Descrición
Xeración de crédito polo importe de 5.006.326,61 euros nas aplicacións orzamentarias 13.03.311A.120.25,
13.03.311A.160.25, 13.03.313C.228, 13.03.313C.481.6 e 13.03.313C.640.1, e no código de proxecto de nova
creación denominado “MMR. Proxecto piloto para desenvolvemento itinerarios inclusión IMV/RISGA”.

3.19.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.03..311A.12025

001

21

13.03..311A.16025

001

21

13.03..313C.228

001

21

13.03..313C.4816

001

21

13.03..313C.6401

DESCRICIÓN APLICACIÓN
PROG. EXTRAORDINARIOS CARÁCTER
TEMPORAL
S. SOCIAL PROG EXTRAOR CARÁCTER
TEMPORAL
GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS
E SERVIZOS SOCIAIS
LOITA CONTRA A POBREZA E A
EXCLUSIÓN SOCIAL
PLAN DE LOITA CONTRA A POBREZA E A
EXCLUSIÓN SOCIAL

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2022.00186

4620

S

20.804,56

0,00

2022.00186

4620

S

6.865,51

0,00

2022.00186

4620

S

12.200,18

0,00

2022.00186

4620

S

4.605.893,32

0,00

2022.00186

4620

S

360.563,04

0,00

3.20. EXPEDIENTE XC-13-012-22

(Código exp. CODEX XC-2022-215-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. (001.13.02)

3.20.1. Descrición

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xeración de crédito polo ingreso de 3.039,52 € realizado pola compañía de seguros MAPFRE en concepto de
indemnización polo sinistro producido no portalón de acceso ao Centro de Menores Avelino Montero.

3.20.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.02..312B.212

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

REPARACIÓNS, MANTEMENTO E
CONSERVACIÓN. EDIFICIOS E OUTRAS

2012.00836

1010

3.21. EXPEDIENTE XC-13-013-22

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.039,52

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-218-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D.X.Xuventude, Participación e Voluntariado (001.13.06)

3.21.1. Descrición
Xeración de crédito por importe total de 578.947,36 € nas aplicacións orzamentarias 13.06.313A.212,
13.06.313A.213, 13.06.313A.22799 e 13.01.311A.6222, con creación de novo código de proxecto, de fondos
procedentes das contías consignadas nos Presupuestos Xerais do Estado para impulso e apoio de proxectos
singulares que permitan a transformación territorial repercutindo na reversión da despoboación.

3.21.2. Partidas orzamentarias de destino
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.01..311A.6222

001

21

13.06..313A.212

001

21

13.06..313A.213

001

21

13.06..313A.22799

DESCRICIÓN APLICACIÓN
Edificios e outras construccións.
Instalacións xuvenís
Edificios e outras construccións.
Mantemento e reparación
Maquinaria, instalacións e
utensilios. Mantemento e
Traballos realizados por empresas.
Outros

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2022.00188

3013

N

315.789,47

0,00

2022.00188

3013

N

178.000,00

0,00

2022.00188

3013

N

50.157,89

0,00

2022.00188

3013

N

35.000,00

0,00

3.22. EXPEDIENTE XC-13-014-22

(Código exp. CODEX XC-2022-217-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Maiores e Persoas con Discapacidade. (001.13.04)

3.22.1. Descrición
Xeración de crédito por importe de 3.650.000,00 euros na aplicación orzamentaria 13.04.312E.781.2, código de
proxecto de nova creación, para o financiamento da adquisición de vehículos por entidades de iniciativa social
que faciliten a prestación de servizos a persoas maiores, persoas dependentes ou persoas con discapacidade,
no marco do compoñente 22 "Economía dos coidados e reforzo das políticas de igualdade e inclusión social" do
Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

3.22.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312E.7812

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Modernización da flota de vehículos
2022.00189
de centros de titularidade de

3.23. EXPEDIENTE XC-13-016-22

4620

S

IMPORTE

CONSOLIDABLE

3.650.000,00

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-214-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3.23.1. Descrición
Xeración de crédito polo importe de 400.000,00 € nas aplicacións orzamentarias 13.01.311A.632.1 (360.000,00
€) e 13.01.311A.625.1 (40.000,00 €), no código de proxecto 2021 00176 denominado “Modernización e
humanización Puntos de Encontro familiar” para o financiamento da creación de novos Puntos de encontro
familiar en localidades distintas ás 7 principais cidades da Comunidade Autónoma.

3.23.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

13.01..311A.6251

Adquisición mobiliario

2021.00176

4620

S

40.000,00

0,00

13.01..311A.6321

Reformas nos centros de servizos
sociais para mellorar o benestar

2021.00176

4620

S

360.000,00

0,00

001

21
21

3.24. EXPEDIENTE XC-14-005-22

(Código exp. CODEX XC-2022-221-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

D. X. de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias (001.14.04)

3.24.1. Descrición
Xeración de crédito por un importe total de 1.236.355,15 €, no programa 713E "BENESTAR ANIMAL E
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SANIDADE VEXETAL", para a prevención e loita contra pragas.
O obxecto desta xeración de crédito e dotar a aplicación 14.04.713E.6041 da Dirección Xeral de Gandaría,
Agricultura e Industrias Agroalimentarias con fondos FEAGA ingresados no Tesouro da Comunidade Autónoma
de Galicia no ano 2021.

3.24.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Loita contra pragas

2012.00745

4250

16

14.04..713E.6041

3.25. EXPEDIENTE XC-14-008-22

S

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.236.355,15

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-219-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Medio Rural (001.14)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.14.01)

3.25.1. Descrición
Xeración de crédito no concepto orzamentario 212 “edificios e outras construccións” do programa de gasto
711A “dirección e servizos do medio rural”, por un importe total de setecentos corenta e cinco euros (745,00
€).
O ingreso corresponde á indemnización efectuada pola compañía AXA Seguros Generales, derivada do sinistro
dun vehículo, que colisionou contra a caseta onde se ubica o hidrante de incendios, sito no Concello de Valga
(Pontevedra).

3.25.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS

2015.00605

1010

16

14.01..711A.212

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
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3.26. EXPEDIENTE XC-14.A2-003-22

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

745,00

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-12-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGACAL (409)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA

3.26.1. Descrición
Xeración de crédito por un importe total de VINTE E UN MIL VINTE E UN EUROS CON SETENTA E OITO
CÉNTIMOS (21.021,78 €) en aplicacións do capítulo I do programa de gasto 561A, "Plan galego de
investigación, desenvolvemento e investigación tecnolóxica", do vixente orzamento de gastos para o exercicio
2022 da Axencia Galega da Calidade Alimentaria.
Esta xeración de crédito ten por obxecto dotar de crédito as aplicacións orzamentarias de capítulo I, no proxecto
Xumco 2021 00010, de investigación ligado á Axuda concedida por parte de GAIN no marco do proxecto para
o fomento da contratación de profesionais de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i e
transferencia nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Talento sénior).

3.26.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

409

10

14.A2..561A.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2021.00010

1010

N

15.766,34

0,00

409

10

14.A2..561A.16000

SEGURIDADE SOCIAL

2021.00010

1010

N

5.255,44

0,00
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3.27. EXPEDIENTE XC-14.A2-004-22

(Código exp. CODEX XC-2022-12-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGACAL (409)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA

3.27.1. Descrición
Xeración de crédito por un importe total de NOVE MIL CENTO SETENTA E SEIS EUROS (9.176,00 €) en
concepto do capítulo VI, do programa 561A, "Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación
tecnolóxica", do vixente orzamento de gastos para o exercicio 2022 da Axencia Galega da Calidade Alimentaria.
Este crédito está financiado pola concesión dunha axuda da convocatoria 2020 da Axencia Estatal de
Investigación, para proxectos de investigación no marco dos programas estatais de xeración de coñecemento e
fortalecemento científico e tecnolóxico do sistema de I+D+i e de I+D+i Orientada aos retos da sociedade.

3.27.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
409

10

14.A2..561A.6404

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

PROXECTOS DE INVESTIGACION
2021.00008
FINANCIADOS POLO INSTITUTO NACIONAL

3.28. EXPEDIENTE XC-14.A2-005-22

3013

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

9.176,00

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-12-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGACAL (409)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA

3.28.1. Descrición

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 1247f192-4895-1c36-70e9-d38b25586cc7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xeración de crédito por importe total de 720.693,20 € en aplicacións do capítulo I do programa de gasto 561A,
"Plan galego de investigación, desenvolvemento e investigación tecnolóxica", do vixente orzamento de gastos
para o exercicio 2022 da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, para proceder á contratación de 25 persoas
mozas demandantes de emprego, durante un período de 12 meses, na realización de iniciativas de
investigación e innovación
Esta axuda está financiada con fondos procedentes do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

3.28.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

409

10

14.A2..561A.13100

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2022.00007

4620

409

10

14.A2..561A.16000

SEGURIDADE SOCIAL

2022.00007

4620

3.29. EXPEDIENTE XC-23-001-22

IMPORTE

CONSOLIDABLE

S

550.321,33

0,00

S

170.371,87

0,00

(Código exp. CODEX XC-2022-229-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Gastos de diversas consellerías (001.23)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda. (001.23.01)

3.29.1. Descrición
Xeración de crédito por un importe de cincuenta e tres mil vinteseis euros con noventa céntimos (53.026,90 €)
como consecuencia da compensación económica a favor da Comunidade Autónoma derivada de póliza
subscrita con compañía de seguros.
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3.29.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

primas de seguros

2014.00674

1010

53.026,90

0,00

23.01..621A.224

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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4. AMPLIACIÓN
4.1. EXPEDIENTE AM-08.80-002-22

(Código exp. CODEX AM-2022-54-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

IET (111)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

4.1.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de corenta e sete mil sesenta e catro euros e sesenta e cinco céntimos
(47.064,65€), nas aplicacións 08.80.541E.130.00 (Retribucións básicas) e 08.80.541E.160.00 (Seguridade
Social) do orzamento de gastos do Instituto de Estudos do Territorio, como consecuencia da sinatura do Acordo
de Colaboración entre o organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda e a Consellería de Medio Rural para a colaboración na realización de traballos
relacionados coas redes secundarias de faixas de xestión da biomasa para a prevención de incendios forestais.

4.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

111

10

08.80..541E.13000

Laboral fijo. Retribucións básicas

2016.00001

1010

N

35.954,66

0,00

111

10

08.80..541E.16000

Seguridad Social

2016.00001

1010

N

11.109,99

0,00

4.2. EXPEDIENTE AM-12.80-003-22

(Código exp. CODEX AM-2022-59-00100005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

4.2.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO no capítulo 6, programa 411A, do estado de gastos do orzamento do Servizo
Galego de Saúde para 2022, por importe de 210.000,00 €. A ampliación tramítase como consecuencia do
Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación e
a Consellería de Sanidade, a través da Axencia Galega de Innovación e o Servizo Galego de Saúde para o
proxecto “Microbioloxía 4.0”.

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
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4.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

50

50.01..411A.6407

PROGRAMAS DE XESTION ECONOMICA

2014.00014

1010

103

50

50.01..411A.6408

ORDENACION ADMINISTRATIVA

2009.00009

1010

4.3. EXPEDIENTE AM-12.A2-004-22

IMPORTE

CONSOLIDABLE

N

79.169,00

0,00

N

130.831,00

0,00

(Código exp. CODEX AM-2022-128-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGASOT (309)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS

4.3.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO, nos capítulos 2 e 6, programa 412A, do estado de gastos do orzamento da
Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (en adiante ADOS) por un importe de 201.125,00 € con destino
a gastos de material de laboratorio, formación, outros e compra de equipamento necesarios para a obtención,
procesamento e almacenamento de unidades de plasma sanguíneo de pacientes convalecentes de COVID19.

4.3.2. Partidas orzamentarias de destino
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DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

309

10

12.A2..412A.22119

Material de laboratorio

2021.00001

4610

N

125.250,00

0,00

309

10

12.A2..412A.22617

CURSOS DE FORMACIÓN

2021.00001

4610

N

20.000,00

0,00

309

10

12.A2..412A.22799

OUTROS

2021.00001

4610

N

12.000,00

0,00

309

10

12.A2..412A.6280

OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL

2021.00001

4610

N

43.875,00

0,00
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ENT. OF.
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5. BAIXA
5.1. EXPEDIENTE BC-06.A2-003-22

(Código exp. CODEX BC-2022-4-00100003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

GAIN (304)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

5.1.1. Descrición
BAIXA DE CRÉDITO na aplicación 06.A2.561A.770.0 do orzamento de GAIN, por importe de 210.000,00 €, co
obxecto de ampliar crédito polo mesmo importe no orzamento do SERGAS, con destino a colaborar no
financiamento do proxecto "MICROBIOLOXÍA 4.0".

5.1.2. Partidas orzamentarias de destino

5.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

304

ACTUACIÓNS DE I + D +I

2016.00006

1010

10

06.A2..561A.7700

5.2. EXPEDIENTE BC-06.A2-004-22

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

210.000,00

0,00

(Código exp. CODEX BC-2022-4-00100004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

GAIN (304)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

5.2.1. Descrición

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
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BAIXA DE CRÉDITO na aplicación 06.A2.561A.781.0 do capítulo VII do programa 561A do estado de gastos
da Axencia Galega de Innovación, por importe de 6.000.000,00 € co obxecto de ampliar crédito polo mesmo
importe no orzamento da Consellería do Mar con destino ao financiamento do programa de I+D+i na área de
Ciencias Mariñas, que forma parte do Plans Complementarios de I+D+i do Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia.

5.2.2. Partidas orzamentarias de destino

5.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

304

ACTUACIÓNS DE I + D +I

2022.00005

4620

10

06.A2..561A.7810

5.3. EXPEDIENTE BC-09-001-22

S

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.000.000,00

0,00

(Código exp. CODEX BC-2022-197-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (001.09)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Mobilidade (001.09.02)

5.3.1. Descrición
Baixa de crédito por un importe de 1.000.000,00 € na aplicación orzamentaria 09.02.512A.600.0, código de
proxecto 2022 00051, modalidade 3010 no orzamento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade como
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consecuencia de que a entidade Pública Empresarial Administrador de Infraestruturas (ADIF) non achegará á
Xunta de Galicia a parte proporcional que lle corresponde en virtude do Convenio de colaboración asinado o
22/03/2022 entre a Xunta de Galicia, o Concello da Coruña e ADIF, para a execución da terminal de autobuses,
o aparcadoiro de turismos e os elementos comúns da remodelación da estación ferroviaria na súa integración
nunha área de intermodalidade de transporte de viaxeiros na Coruña- San Cristobal. Plan de recuperación,
transformación e resilencia- Financiado pola Unión Europea – Next Generation EU.

5.3.2. Partidas orzamentarias de destino

5.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

26

09.02..512A.6000

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

INTERMODAIS E PLATAFORMAS
LOXÍSTICAS. ESTACIÓNS INTERMODAIS

2022.00051

3010

5.4. EXPEDIENTE BC-10.A1-001-22

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.000.000,00

0,00

(Código exp. CODEX BC-2022-2-00100001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

AGADIC (301)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

5.4.1. Descrición
BAIXA DE CRÉDITO por importe de 100.000,00€ na aplicación 10.A1.432B.770.0 do proxecto 2015_00003 da
Agadic coa finalidade de transferilo á Fundación Cidade da Cultura de Galicia para o financiamento da
actividade "Carne y Arena".

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
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5.4.2. Partidas orzamentarias de destino

5.4.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

301

Tfcias. de capital a empresas priv. 2015.00003

10

10.A1..432b.7700

PROXECTO

5.5. EXPEDIENTE BC-12.80-002-22

MOD. ELX.

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

100.000,00

0,00

(Código exp. CODEX BC-2022-59-00100002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

SERGAS (103)

ÓRGANO XESTOR

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

5.5.1. Descrición
BAIXA DE CRÉDITO no capítulo I, programa 561C, do orzamento de gastos do Servizo Galego de Saúde para
2022, por importe de 1.450,07 €. A baixa de crédito efectúase como consecuencia dun reintegro dunha axuda
concedida concedida polo Instituto de Salud Carlos III a un investigador do centro 1571.

5.5.2. Partidas orzamentarias de destino

Páxina 41 de 50
133661

Informe para o Parlamento

5.5.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

103

Retribucións básicas

2016.00020

3010

15.71..561C.13100

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
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IMPORTE

CONSOLIDABLE

1.450,07

0,00
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6. TRANSFERENCIA
6.1. EXPEDIENTE TR-00-008-22

(Código exp. CODEX TR-2022-195-00600001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Ordenación do Territorio e Urbanismo (001.08.04)

6.1.1. Descrición
Transferencia de crédito entre as aplicacións orzamentarias 08.04.541E.430.04, proxecto 2015 00208 da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e 14.02.551B.741.14 proxecto 2011 00771 da Consellería
de Medio Rural, por importe de corenta e sete mil sesenta e catro euros e sesenta e cinco céntimos (47.064,65
€), para o financiamento do Acordo de colaboración entre o organismo autónomo Instituto de Estudos do
Territorio e a Consellería de Medio Rural para a colaboración na realización de traballos relacionados coas
redes secundarias de faixas de xestión da biomasa para a prevención de incendios forestais.

6.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Transferencias de capital ao IET

2015.00208

1010

47.064,65

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Transferencias de capital a
sociedades mercantis da CA

2011.00771

1010

47.064,65

0,00

13

08.04..541E.43004

6.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

16

14.02..551B.74114

6.2. EXPEDIENTE TR-00-010-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-211-00600001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Sanidade (001.12)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.12.01)

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-rB6asYsfW-9
Verificación:
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6.2.1. Descrición
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO entre as seccións 06, Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía,
Empresa e Innovación e a sección 12, Consellería de Sanidade, capítulo 7, programas 561A e 411A, por
importe de 210.000,00 €.
A transferencia de crédito tramítase como consecuencia dun Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia
segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación e a Consellería de Sanidade, a través da Axencia
Galega de Innovación e o Servizo Galego de Saúde para o proxecto "Microbioloxía 4.0".

6.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

18

12.01..411A.73007

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

Transferencias financiamento
Servizo Galego de Saúde

2021.00107

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

210.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

210.000,00

0,00

6.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Axencia Galega de Innovación

2015.00281

1010

15

06.01..561A.73207

6.3. EXPEDIENTE TR-00-011-22

N

(Código exp. CODEX TR-2022-223-00600001)
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ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Mar (001.15)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.15.01)

6.3.1. Descrición
Transferencia de crédito entre a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación e
a Consellería do Mar, no capítulo VII, do programa 561A "Plan galego de investigación, desenvolvemento e
innovación tecnolóxica" e por importe de 6.000.000,00EUR para a implementación dun plan complementario na
área de ciencias mariñas, financiado con fondos MRR (Mecanismo de Recuperación e Resiliencia).

6.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

19

15.01..561A.7030

001

19

15.01..561A.73211

001

19

15.01..561A.74305

001

19

15.01..561A.74320

001

19

15.01..561A.7440

DESCRICIÓN APLICACIÓN
CONSELLO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓNS
CIÉNTIFICAS
TR. FINAN. INSTITUTO TECNOLÓXICO
PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO
TR. FINAN. FUNDACIÓN CENTRO
SUPERCOMPUTACION DE GALICIA
TR. FINAN. CENTRO TECNOLÓXICO DO
MAR
TR. UNIV. PÚBLICAS DA CA DE
GALICIA

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2022.00187

4620

S

2.804.546,00

0,00

2022.00187

4620

S

13.935,00

0,00

2022.00187

4620

S

274.927,00

0,00

2022.00187

4620

S

831.315,00

0,00

2022.00187

4620

S

2.075.277,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.000.000,00

0,00

6.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

2022.00027

4620

06.01..561A.73207
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7. AMPLIACIÓN/BAIXA
7.1. EXPEDIENTE AB-08-003-22

(Código exp. CODEX AB-2022-192-00200003)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.08.01)

7.1.1. Descrición
Ampliación de crédito por importe de doce mil catrocentos dezaoito euros con noventa céntimos (12.418,90 €),
con destino á aplicación orzamentaria 08.01.451A.430.05, e baixa de crédito polo mesmo importe na aplicación
08.01.451A.730.05, transferencias de financiamento ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), motivada
pola necesidade no IGVS de pagar a cota patronal da contratación de persoal funcionario interino con cargo ao
programa de apoio ás oficinas de rehabilitación do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia,
financiado pola Unión Europea-Next GenerationEU.

7.1.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Transferencias correntes ao IGVS

2022.00044

4620

12.418,90

20.041,88

13

08.01..451A.43005

S

7.1.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Transferencias capital ao IGVS

2022.00044

4620

12.418,90

20.041,88

13

08.01..451A.73005

7.2. EXPEDIENTE AB-08-004-22

S

(Código exp. CODEX AB-2022-192-00200004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (001.08)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.08.01)

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
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7.2.1. Descrición
Ampliación de crédito no programa 541B por importe de dous mil cento noventa e tres euros con noventa e un
céntimos (2.193,91 €) dende o capítulo II ao capítulo I para financiar a modificación da Relación de postos de
traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

7.2.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Seguridade Social

2016.00079

1010

13

08.03..541B.16000

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.193,91

2.193,91

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2.193,91

2.193,91

7.2.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Material de transporte

2015.00226

1010

13

08.03..541B.204

7.3. EXPEDIENTE AB-08.81-002-22

N

(Código exp. CODEX AB-2022-58-00200002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

IGVS (201)

ÓRGANO XESTOR

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

7.3.1. Descrición
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Ampliación de crédito por importe de doce mil catrocentos dezaoito euros con noventa céntimos (12.418,90 €),
con destino á aplicación orzamentaria 08.81.451A.160.25, e baixa de crédito polo mesmo importe na aplicación
08.81.451A.640.8, do Instituto Galego da Vivenda e Solo para o ano 2022, segundo se detalla a continuación,
para a cota patronal da contratación de persoal funcionario interino con cargo ao programa de apoio ás oficinas
de rehabilitación do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea-Next
GenerationEU.

7.3.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
201

10

08.81..451A.16025

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

S. SOCIAL EXECUCIÓN PROGRAMAS
EXTRAORDINARIOS DE CARÁCTER

2022.00003

4620

12.418,90

20.041,88

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

PROGRAMAS AXUDA REHABILITACIÓN
RESIDENCIAL E VIVENDA SOCIAL(MRR)

2022.00003

4620

12.418,90

20.041,88

S

7.3.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
201

10

08.81..451A.6408

7.4. EXPEDIENTE AB-10-005-22

S

(Código exp. CODEX AB-2022-279-00200004)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (001.10)

ÓRGANO XESTOR

D.X. Centros e Recursos Humanos (001.10.31)

7.4.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO por un importe de 200.000,00 euros, entre créditos do capítulo I, dos programas
422A e 422D da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o ano 2022, co fin de poder facer fronte
ao maior gasto derivado no aboamento das retribucións do persoal substituto non docente no programa 422A e
de incrementar a dotación do concepto de substitucións de persoal non docente, no programa 422D, debido á
modificación da relación de postos de traballo referentes ao proceso de funcionarización de postos de persoal
laboral.
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7.4.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

14

10.31..422A.12020

Substitucións persoal non docente

2016.00145

1010

N

100.000,00

0,00

001

14

10.31..422D.12020

Substitucións persoal non docente

2016.00146

1010

N

100.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

200.000,00

0,00

7.4.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

Retribucións Básicas

2016.00146

1010

14

10.31..422D.13100

7.5. EXPEDIENTE AB-11-004-22

N

(Código exp. CODEX AB-2022-311-00200002)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Emprego e Igualdade (001.11)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica (001.11.01)

7.5.1. Descrición
Ampliación de crédito por un importe de 6.000,00 €, dende a aplicación 11.05.323A.120.01, co obxecto de dotar
a aplicación 11.01.321A.120.20 que retribuirá o persoal funcionario interino substituto dunha funcionaria que
está en situación de incapacidade temporal.

Páxina 46 de 50
133666

Informe para o Parlamento

7.5.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

001

SUBSTITUCIÓN DE PERSOAL NON DOCENTE 2016.00333

24

11.01..321A.12020

PROXECTO

MOD. ELX.

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.000,00

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE

6.000,00

0,00

7.5.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

SOLDOS SUBGRUPO A2

2016.00336

1010

24

11.05..323A.12001

7.6. EXPEDIENTE AB-12.A1-001-22

N

(Código exp. CODEX AB-2022-127-00200001)

ENTIDADE / CONSELLERIA

ACIS (308)

ÓRGANO XESTOR

AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE

7.6.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO, no capítulo 1, programa 414A, do estado de gastos do orzamento da Axencia
Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde para o ano 2022, por un importe total de 12.068,16 € con
destino cotas de seguridade social. A AMPLIACIÓN ten por finalidade a dotación económica na aplicación
orzamentaria correspondente da citada cuantía para proceder á contratación de dúas persoas (persoal
estatutario temporal) que se adicarán exclusivamente á xestión de cursos " Formación de profesionais
sanitarios no ámbito de Plans de Formación continuada (C.18 I4) do Plan de recuperación, transformación e
resiliencia (MRR) do goberno de España. (Xúntase documento).

7.6.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

308

SEGURIDADE SOCIAL

2022.00002

4620

12.068,16

0,00

10

12.A1..414A.16000

S
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7.6.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

308

CURSOS DE FORMACIÓN

2022.00002

4620

12.068,16

0,00

10

12.A1..414A.22617

7.7. EXPEDIENTE AB-13-008-22

S

(Código exp. CODEX AB-2022-214-00200006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

7.7.1. Descrición
Esta ampliación de crédito ten por obxecto dotar o subconcepto 160.24 (cotizacións sociais), nunha aplicación
orzamentaria da Consellería de Política Social, por importe de 60.872,15 €, polo aumento de contratacións de
persoal laboral temporal e funcionario interino en réxime de acumulación de tarefas e circunstancias eventuais
da produción en varios centros da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.

7.7.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312D.16024

001

21

13.04..312D.16024

DESCRICIÓN APLICACIÓN
SEGURIDADE SOCIAL ACUMULACIÓN DE
TAREFAS
SEGURIDADE SOCIAL ACUMULACIÓN DE
TAREFAS

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00180

1010

N

50.716,79

0,00

2020.00082

1010

N

10.155,36

0,00
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7.7.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312D.2281

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

Funcionamento centros públicos para
2006.00435
persoas maiores

7.8. EXPEDIENTE AB-13-009-22

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

1010

60.872,15

0,00

N

(Código exp. CODEX AB-2022-214-00200007)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

7.8.1. Descrición
Esta ampliación de crédito ten por obxecto dotar de crédito o subconcepto 120.20 de varias aplicacións
orzamentarias, por importe de 999.226,25 €, polo aumento de substitucións de persoal funcionario nos centros
da consellería.

7.8.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.01..311A.12020

001

21

13.02..312B.12020

001
001

21
21

13.03..311A.12020
13.04..311A.12020

001

21

13.04..312D.12020

001

21

13.04..312E.12020

001
001

21
21

13.05..312D.12020
13.06..313A.12020

DESCRICIÓN APLICACIÓN
SUBSTITUCIÓNS
DOCENTE
SUBSTITUCIÓNS
DOCENTE
SUBSTITUCIÓNS
DOCENTE
SUBSTITUCIÓNS
DOCENTE
SUBSTITUCIÓNS
DOCENTE
SUBSTITUCIÓNS
DOCENTE
SUBSTITUCIÓNS
DOCENTE
SUBSTITUCIÓNS
DOCENTE

DE PERSOAL NON
DE PERSOAL NON
DE PERSOAL NON
DE PERSOAL NON
DE PERSOAL NON
DE PERSOAL NON
DE PERSOAL NON
DE PERSOAL NON

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

2016.00175

1010

2016.00176

1010

N

3.281,55

0,00

N

42.234,56

0,00

2016.00175

1010

N

25.108,35

0,00

2016.00175

1010

N

6.460,77

0,00

2016.00180

1010

N

843.144,81

0,00

2016.00177

1010

N

43.266,72

0,00

2016.00180

1010

N

21.583,99

0,00

2016.00179

1010

N

14.145,50

0,00

IMPORTE

CONSOLIDABLE
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7.8.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

001

21

13.02..312B.13000

RETRIBUCIÓNS BÁSICAS

2016.00176

1010

N

134.497,45

0,00

001

21

13.05..312D.12101

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

2016.00180

1010

N

864.728,80

0,00

7.9. EXPEDIENTE AB-13-010-22

(Código exp. CODEX AB-2022-214-00200008)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería de Política Social (001.13)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.13.01)

7.9.1. Descrición
Esta ampliación de crédito ten por obxecto dotar o subconcepto 160.24 (cotizacións sociais), nunha aplicación
orzamentaria da Consellería de Política Social e Xuventude, por importe de 745,03 €, polo aumento de
contratacións de persoal funcionario interino en réxime de acumulación de tarefas na Residencia de Maiores A
Milagrosa de Lugo.

7.9.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312E.16024

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

SEGURIDADE SOCIAL
TAREFAS

2020.00082

1010

ACUMULACIÓN DE
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N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

745,03

0,00
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7.9.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

21

13.04..312E.22765

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

SERVIZO GALEGO E APOIO Á MOBILIDADE
2009.00250
PERSOAL

7.10. EXPEDIENTE AB-15-004-22

1010

N

IMPORTE

CONSOLIDABLE

745,03

0,00

(Código exp. CODEX AB-2022-223-00200005)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Mar (001.15)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.15.01)

7.10.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO por importe total de setenta e catro mil euros (74.000,00 €) entre aplicacións
orzamentarias correspondentes ao capítulo I dos programas de gasto 422K e 541C do vixente orzamento da
Consellería do Mar.

7.10.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

19

15.01..422K.12020

Substitucións persoal non docente

2016.00338

1010

001

19

15.01..541C.12020

Substitucións persoal non docente

2016.00341

1010

N

9.000,00

0,00

N

65.000,00

0,00

7.10.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

Retribucións básicas subgrupo A2

2016.00341

1010

74.000,00

0,00

19

15.01..541C.12001
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7.11. EXPEDIENTE AB-15-005-22

N

(Código exp. CODEX AB-2022-223-00200006)

ENTIDADE / CONSELLERIA

Consellería do Mar (001.15)

ÓRGANO XESTOR

Secretaría Xeral Técnica. (001.15.01)

7.11.1. Descrición
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO da Consellería do Mar para o programa 723A co fin de dotar o subconcepto
160.25 para o nomeamento de persoal funcionario interino para a execución das medidas que ten
encomendadas dentro do Programa Operativo do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), que se
financian con cargo ós créditos de investimento do subconcepto 640.1 por importe total de dezasete mil cento
once euros con setenta e seis céntimos (17.111,76€).

7.11.2. Partidas orzamentarias de destino
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

001

19

15.02..723A.16025

Retribucións persoal FEMP

2016.00287

1020

S

4.277,94

0,00

001

19

15.02..723A.16025

Retribucións persoal FEMP

2016.00287

4430

S

12.833,82

0,00

DESCRICIÓN APLICACIÓN

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Asistencia técnica desenvolvemento
FEMP

2016 .00287

1020

4.277,94

0,00

7.11.3. Partidas orzamentarias de orixe
COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
001

19

15.02..723A.6401
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COD. COD. APLICACIÓN
ENT. OF.
19

15.02..723A.6401

PROXECTO

MOD. ELX.

IMPORTE

CONSOLIDABLE

Asistencia técnica desenvolvemento
FEMP

2016 .00287

4430

12.833,82

0,00
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 17/06/2022 12:44:54

133671

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1159460
Data
27/06/2022 14:51

Solicítolle, consonte o disposto nos artigos 98 e 143 do Regulamento da
Cámara, a “comparecencia da Xunta de Galicia para presentar o Plan
Estratéxico de Galicia 2022-2030” -ante a Comisión 3ª, Economía, Facenda e
Orzamentos.

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

Sr/a. presidente/a da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

133672

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
27/06/2022 14:51:20
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 27/06/2022 14:51:20

133673

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
Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel Lourenzo Sobral,
Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira Pazos, Daniel Castro García,
Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández Gómez, María González Albert,
Carme González Iglesias, Rosana Pérez Fernández, Daniel Pérez López,
Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Mercedes Queixas Zas, Paulo
Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto nos artigos 147 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Interpelación polo trámite de urxencia, relativa as medidas a tomar para evitar o
colapso da Atención Primaria.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia motívase na necesidade de que o Parlamento se posicione canto
antes sobre as medidas a tomar para evitar o colapso da Atención Primaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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O Partido Popular xa non consigue tapar con propaganda a situación dramática
da Atención Primaria. Os gravísimos problemas estruturais consecuencia de 13 anos de
recortes.
Unha radiografía da situación son os miles de galeg@s que non teñen médico
asignado, @s que teñen que agardar semanas para ter unha cita, @s case 200 mil que

1

133674

OFICINA PARLAMENTAR

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

agardan por unha primeira consulta hospitalaria, 40 mil que agardan por unha
intervención cirúrxica, @s miles que lle pecharon os consultorios, @s miles de nen@s
sen pediatra; ou @s profesionais exhaust@s
A pandemia xa non vale para tapar a falta de compromiso coa sanidade pública
do PP, non vale para tapar a falta de planificación e anticipación, sabían de sobra cantas
xubilacións se ían producir, que @s profesionais teñen dereito a baixas, vacacións e días
libres.
A responsabilidade da Xunta era planificar e organizar e non o fixo a mantenta e
agora pretenden que aceptemos como normal a falta de atención, días de espera para ter
unha cita.
Converter en norma as intersustitucións e as prolongacións de xornada para que
unha profesional faga o traballo de 3, 4 os os que fagan falta está claro que non é a
alternativa.
O resultado está á vista, as 9 prazas MIR de médico de familia sen cubrir son un
síntoma claro do rechazo ás condicións de traballo, da desconsideración, dunha
formación cada vez máis deficitaria por falta de titores, falta de tempo, falta de
motivación. Ao igual que a desbandada que se produce cada ano cos que rematan a súa
formación, que non se queren quedar en Atención Primaria, porque non aceptan
traballar sen límite, sin calidade na atención, con risco para a saúde das doentes e de si
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mesmas.
Esta situación que non vai facer máis que empeorar polos centos de médicos,
pediatras enfermeiras, matronas, que se van xubilar nos vindeiros anos.

2

133675

OFICINA PARLAMENTAR

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

Fuga de profesionais e drenaxe constante de doentes á sanidade privada, quen
poida pagala e o que non quédase tirado.
A realidade é que a continuidade asistencial está seriamente ameazada, nunha
situación límite, do nivel asistencial fundamental que é a Atención Primaria, onde se
resolven entre o 80 e 90 por cento dos procesos de saúde. É preciso poñer en marcha un
cambio de modelo, un plan real que a faga atractiva e deixe de estar
secundarizada,desprestixiada, minusvalorada, convertida en despacho de doentes.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación polo trámite de urxencia:
Cal é a planificación da Xunta de Galiza para garantir que a Atención Primaria
sexa o auténtico eixo vertebrador do sistema sanitario?
Cal é a previsión de aumento orzamentario para Atención Primaria?
Por que non elabora un Plan de Ordenación de Recursos Humanos a partir do
cal presentar un plano de redimensionamento e estabilidade do cadro de persoal?
Parécelle casualidade que ano tras ano @s profesionais que rematan o MIR de
Familia e Comunitaria, ou Pediatría, non se queden en Atención Primaria?
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Que avaliación fai ao respecto?
Que alternativa lles oferta @s galeg@s diante da escaseza de facultativ@s de
Medicina de Familia e Comunitaria, pediatras, enfermeiras...?
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Por que non incorpora a Atención Primaria categorías imprescindíbeis para
prestar unha atención integral: psicoloxía, terapia ocupacional, logopedia, traballo
social...?
Non considera preciso a aprobación das carteiras de servizos de cada unha das
categorías profesionais presentes en Atención Primaria?
Teñen realizado un censo das prazas de difícil cobertura?
Cales son os incentivos que teñen establecidos para facer atractivas esas prazas?

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022

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

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 27/06/2022 18:15:09

Xosé Luis Rivas Cruz na data 27/06/2022 18:15:19
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Mercedes Queixas Zas na data 27/06/2022 18:15:27

Rosana Pérez Fernández na data 27/06/2022 18:15:37

Ramón Fernández Alfonzo na data 27/06/2022 18:15:46

Daniel Pérez López na data 27/06/2022 18:15:55
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Iria Carreira Pazos na data 27/06/2022 18:16:02

Olalla Rodil Fernández na data 27/06/2022 18:16:08

Daniel Castro García na data 27/06/2022 18:16:15

María del Carmen Aira Díaz na data 27/06/2022 18:16:22

Noa Presas Bergantiños na data 27/06/2022 18:16:30

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 27/06/2022 18:16:40

María González Albert na data 27/06/2022 18:16:48

Xosé Luis Bará Torres na data 27/06/2022 18:16:56

María Montserrat Prado Cores na data 27/06/2022 18:17:03

Alexandra Fernández Gómez na data 27/06/2022 18:17:10

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 27/06/2022 18:17:16
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Paulo Ríos Santomé na data 27/06/2022 18:17:23

María do Carme González Iglesias na data 27/06/2022 18:17:34
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Caballero Miguez, Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago,
Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
A auga constitúe un ben e riqueza natural indispensable e que debe ser obxecto
dunha adecuada xestión por parte das institucións públicas. En particular a traída
de augas implica un reto para a xestión pública municipal e existen distintos
mecanismos de gobernanza para facelo, algunhas que emerxen dende as propias
comunidades.
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En concreto, en Galicia hai un conxunto de comunidades de traídas de augas no
rural que abastecen a milleiros de fogares. Trátase dunha realidade propia galega
que cabe entender en función da xeografía humana de Galicia e da capacidade de
cooperación das comunidades veciñais do territorio á hora de xestionar a auga
para traídas. Son tamén unha solución aos retos de xestionar a auga dada a
dispersión e distribución da poboación ao longo do territorio. Formal e
normalmente constitúense co carácter de corporacións de dereito público e
dedícanse á xestión e ordenación interna da auga na comunidade. A asociación
Coxapo, que integra a un número significativo de comunidades, sinala que os
seus fins principais son a explotación dos mananciais captados, o abastecemento
das augas para uso doméstico das vivendas ou parcelas e o coidado do medio
ambiente.
A Comunidade de Augas de Naia, Sabaxáns e Cortellas (Vigo) constitúe un
exemplo de tantas destas comunidades espalladas polo territorio e que teñen dado
servizo de augas a milleiros de galegos e galegas. No caso desta comunidade, que
acaba de conquerir a renovación da súa concesión, a incerteza vén dada polo feito
de que cando se da a renovación se indique que é para integrarse na rede
municipal. A pesares de que o carácter prioritario de incorporarse á rede
municipal derívase de normas existentes, o certo é que esa integración pode ser
moi custosa para os veciños e veciñas e parte deles son maiores xubilados e
xubiladas que teñen ben cubertas as súas necesidades de auga dende a
Comunidade dende hai anos. Esa problemática que trasladan dende esta
Comunidade aos distintos partidos políticos pode ser común a outras
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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comunidades de augas galegas. Cómpre dende a Xunta de Galicia definir unha
política adecuada para as comunidades de traídas de auga no presente e cara o
futuro analizando custes e beneficios sociais e abordar esta situación dando
información e desenvolvemento normativo na procura de consensos.
Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
Cal é a política do goberno da Xunta de Galicia en relación ás comunidades de
traídas de augas que aclaren aspectos como os relativos á comunidade de augas
referenciada na exposición de motivos?

Pazo do Parlamento, 17 de xuño do 2022
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Caballero Míguez na data 17/06/2022 09:32:11
María Leticia Gallego Sanromán na data 17/06/2022 09:32:21
Noelia Otero Lago na data 17/06/2022 09:32:30
Patricia Otero Rodríguez na data 17/06/2022 09:32:38
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Eduardo Ojea Arias na data 17/06/2022 09:32:50
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Olalla Rodil Fernández e Daniel Pérez López, deputadas
e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 2021 o grupo parlamentar do BNG rexistrou unha iniciativa dobre na
que se presentaban unha serie de preguntas sobre as condicións de traballo dos
traballadores de Surexport, unha empresa de froitos vermellos que desenvolve a súa
actividade na Terra Chá.
Daquela saíron novas na prensa que eran aterradoras en canto a condicións de
habitabilidade das instalacións que lles facilitaba a empresa ás e aos traballadores, con
incapacidade de manter os protocolos COVID, pero tamén dentro dos invernadoiros se
producían moitas anomalías dende o punto de vista da sanidade vexetal e das condicións
laborais.
O Sr Balseiros explicou daquela que non había a aquela altura ningunha medida
que impoñer en canto a sanidade vexetal se refería e que si se puxera en coñecemento
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da Consellaría de Emprego presuntas situacións de conculcación de dereitos laborais
polo que se fixeran inspeccións ao respecto, sen que teñamos novas de cando, cantas e
que resultado deron.
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Vén este ano de novo tempada de cultivo dos froitos vermellos e parece acaído
preguntar que comprobacións se fixeron para evitar que se repitan circunstancias
similares ás do ano pasado.
Sigue existindo alarma social na zona de Begonte e Castro de Rei polas
condicións nas que as persoas traballadoras viven ou polas condicións de traballo ás que
se ven sometidas.
Por isto parece agora o momento de preguntarlle ao Goberno se tomaron
algunha medida preventiva para protexer a saúde destas persoas traballadoras e que non
se repetiran as mesmas circunstancias doutras tempadas. E preguntámonos se a
Consellería de Emprego e Igualdade por medio do ISSGA vai actuar de oficio.
Comprenderán que neste caso hai varios actores implicados e non todos
dependen das mesmas instancias pero é posible facer un traballo conxunto que axude a
mellorar as condicións de traballo da xente, que neste caso xa son duras de por si.

Por estes motivos formúlase a seguinte interpelación:
. Vai a Consellaría de Emprego e Igualdade facer inspeccións de oficio a través
do órgano correspondente para ver de que se garantan as condicións laborais adecuadas
para protexer a Saúde Laboral das persoas que traballan nas instalacións coma as de
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Surexport?
. Teñen feito inspeccións noutras ocasións?
. Cónstalles que as persoas traballadoras dos invernadoiros contan con boa
calidade do aire durante a súa quenda de traballo?
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. Consideran que as persoas traballadoras teñen suficientes puntos de auga para
beber?
. Teñen os tempos de descanso adecuados para o esforzo físico que fan nesas
condicións de calor e humidade?
. Poderán relacionar as potenciais malas condicións de habitabilidade do lugar
que lles facilita empresa para vivir con posibles accidentes laborais?
. Se non fixeron inspeccións consideran oportuno facelas?
. Combinaron coa inspección de traballo para que inspeccione o que corresponda
dentro das súas competencias?

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Daniel Pérez López
Olalla Rodil Fernández
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Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 17/06/2022 12:43:35
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Daniel Pérez López na data 17/06/2022 12:43:38
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María del Carmen Aira Díaz na data 17/06/2022 12:43:54
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Á Mesa do Parlamento

Pablo Arangüena Fernández, Paloma Castro Rey e Martín Seco García,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte interpelación.
Hai uns días comezou a chegar ás costas da zona de Camelle graxa procedente do que
semella ser un vertido, en forma de bolas de ata varios quilos de peso. A presencia de
graxa foise ampliando a outras zonas da costa de Camariñas, o que fai sospeitar que se
poda ter producido un gran vertido que poda chegar á costa e afectar ao marisqueo e
que, en todo caso, ten carácter contaminante e afecta ao medio mariño do que depende a
pesca.
Non son infrecuentes episodios de contaminación procedente dos barcos que navegan
polas rutas mariñas radicadas fronte ás costas de Galicia. Por exemplo, en marzo de
2020 un vertido afectou á Costa da Morte provocando a morte de centos de aves
mariñas, entre eles araos, mascatos, frailecillos e alcas.
Por iso, os deputados e a deputada que asinan, interpelan ao Goberno galego nos
seguintes termos:
1ª) Leva a cabo o Goberno galego algún tipo de actuación para previr e minimizar os
efectos da contaminación procedente dos barcos que navegan fronte ás costas galegas?
2ª) Sabe o Goberno galego de onde procede a graxa que chegou á costa de Camariñas
nos últimos días e se pode afectar ao marisqueo e á pesca?
3ª) Levou a cabo o Goberno galego algún tipo de análise ou investigación respecto a ese
vertido?
4ª) Vai o Goberno galego levar a cabo algún tipo de actuación para previr e minimizar
os efectos dese vertido?
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5ª) Sabe o Goberno galego cal foi a procedencia e que alcance tivo o vertido que en
marzo de 2020 provocou a morte de centos de aves mariñas (entre eles araos, mascatos,
frailecillos e alcas)?
6ª) Levou o Goberno galego a cabo algún tipo de actuación para minimizar os efectos
do episodio de contaminación de marzo de 2020?

Pazo do Parlamento, 16 de xuño de 2022

133686

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 16/06/2022 17:45:23
Paloma Castro Rey na data 16/06/2022 17:45:44
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Martín Seco García na data 16/06/2022 17:45:59
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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), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 3 de setembro de 2021 entrou en vigor a Lei 8/2021, pola que se
reforma a lexislación civil e procesal para o apoio ás persoas con discapacidade no
exercicio da súa capacidade xurídica. Esta reforma elimina a figura da tutela no Estado
español e pasa ao sistema de apoios para que todas as persoas poidan exercer o seu
dereito de capacidade de obrar e exercicio xurídico facilitándolle os apoios por parte do
sistema que sexan necesarios, en función da súa discapacidade.
A lexislación obriga, pois, á revisión de todos os expedientes de incapacitación
no prazo de 3 anos para adaptalas á nova normativa. Nas última semanas as entidades da
discapacidade recibiron unha serie de oficios por parte dos Xulgados do Social nos que
se nos insta a “remitir informes sobre eventuais alternativas de apoio e sobre as
posibilidades de prestalo sen requirir a adopción de medida algunha polas autoridades
xudiciais”. Entre as entidades contactadas atópase FEGADACE quen se dirixiu á
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autoridade xudicial para lle sinalar que:


Non ten capacidade para realizar o informe solicitado, por non estar

dentro das súas funcións estatutarias.
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Non é unha “entidade do terceiro sector de acción social debidamente

habilitada como colaboradora da Administración de Xustiza” (Vid. D.A. 1º da Lei
8/2021). Nos termos da normativa aplicábel, debe ser a Administración Pública quen
realice o informe que se vén de solicitar.


Non ten función asistencial directa con persoas usuarias; sendo que en

calquera caso estes servizos son prestados, ás persoas asociadas, polas entidades
federadas. E ademais, as persoas sobre as que se solicitan os informes non son atendidas
nos servizos prestados polas entidades federadas, polo que se descoñece a súa situación.


En atención ás funcións dos equipos de valoración e orientación da

discapacidade dependentes da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia,
reguladas pola Orde do 25 de novembro de 2015 pola que se regula o procedemento
para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, e a
organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes (modificada pola Orde
de 3 de abril de 2017), correspóndelles levar a cabo a petición que neste caso se traslada
a FEGADACE.
Segundo a documentación achegada polos Xulgados ás entidades, foi a propia
Consellería de Política Social quen indicou ás entidades das diferentes discapacidades
como colaboradoras para realizar estas funcións, obviando a competencia exclusiva da
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que está dotada a administración para a súa realización.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
- Por que a Xunta de Galiza dirixiu a autoridade xudicial ás entidades sociais
para realizar os devanditos informes?
- Pensa asumir a Xunta de Galiza a súa responsabilidade nesta materia?
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Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 17/06/2022 13:56:00

Iria Carreira Pazos na data 17/06/2022 13:56:04
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Olalla Rodil Fernández na data 17/06/2022 13:56:13
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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), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, sobre a
creación das Unidades de coidados intermedios anunciadas pola Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En abril de 2022 a Xunta de Galiza anunciaba a creación a comezos de 2023 das
primeiras Unidades de coidados intermedios cuxo obxectivo sería dar resposta á
atención que precisan determinadas persoas na fase de transición entre a alta
hospitalaria e o regreso ao seu domicilio.
Neste senso, desde a Presidencia da Xunta anunciábase a primeira desas
unidades no Concello de Mos, dentro dun proxecto socio-sanitario que se levará a cabo
no antigo Hospital Psiquiátrico do Rebullón. Porén, nada máis se sabe.
Nun país como Galiza, cun importante grao de avellentamento da poboación,
urxe dispoñer de servizos destas características que garantan a atención profesional que
precisan persoas que sendo dadas de alta, en termos sanitarios, precisan de apoio e
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coidados antes de regresar aos seus domicilios.
Cómpre lembrar que cos últimos datos publicados polo IGE, en Galiza hai
239.636 fogares nos que vive só unha persoa e dos que 123.904 son persoas con máis de
65 anos, principalmente mulleres. Alén diso, en moitos fogares nos que viven dúas
persoas, ambas son coidadoras e receptoras de coidados.
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Segundo puido saber o G.P. do Bloque Nacionalista Galego, a Xunta avanzou a
algunhas entidades do sector da dependencia e discapacidade, que ademais da unidade
do Rebullón prevían crear outra de maneira inmediata no CEGADI de Compostela.
Así as cousas, non existe ningunha planificación, cando menos que conste
publicamente no Parlamento de Galiza, nin se avanzou na normativa que regule estes
espazos, prazas das que estarán dotados, criterios de adminisión, etc.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
- Cando vai pór en marcha a Xunta de Galiza as anunciadas unidades de
coidados intermedios?
- Cantas, en que lugares e con cantas prazas?
- Como se regularán e cales serán os criterios de admisión e/ou derivación ás
mesmas?
- Conta a Xunta de Galiza cunha planificación estratéxica para a implantación
deste recurso?
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Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 17/06/2022 14:07:28

Iria Carreira Pazos na data 17/06/2022 14:07:32
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Olalla Rodil Fernández na data 17/06/2022 14:07:40
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
A atención bucodental resulta un elemento esencial e central da atención sanitaria
e da calidade de vida das persoas en termos de saúde. A súa inclusión dentro da
carteira de servizos do sistema público de saúde é una carreira de longa distancia
que, durante anos, ven conquerindo algúns breves avances que tratan de progresar
no obxectivo final de incorporar a atención bucodental como un servizo máis do
sistema público de saúde.
A incorporación nos últimos anos dun certo volume de profesionais da saúde
bucodental ten constatado algún avance, con respecto aos tipos de tarefas e
asistencias que realizan. Aínda así, a limitada carteira de servizos e o volume de
profesionais non permitía ata o de agora ampliar o tipo de asistencia prestada.
Durante este mes de xuño, a xuntanza do Consello Interterritorial do Sistema
Nacional de Saúde (15 de xuño, Valencia) apoiou a proposta do Ministerio de
Sanidade para incorporar máis servizos á poboación en atención bucodental. A
implementación dunha nova oferta máis ampla está destinada a mellorar o
conxunto da saúde bucodental, así como a facilitar esta a aqueles colectivos que,
por diferentes razóns, precisan de maior atención dende o sistema público como
poden ser os menores ou as embarazadas, e tamén colectivos de persoas con
discapacidade, pacientes oncolóxicos da zona cérvicofacial ou persoas con
dificultades de mobilidade dos membros superiores.
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Para esta planificación, o Ministerio de Sanidade aportou unha gran partida
orzamentaria de máis de 40 millóns de euros, dos que unha parte corresponden a
Galicia para permitir a implantación deste servizos.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Cando ten previsto o goberno de Galicia ter os recursos e a organización
axeitada para que a cidadanía poida verse beneficiada das novas
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posibilidades de atención bucodental promovidas polo Ministerio de
Sanidade?
2. Canto volume de dotación orzamentaria foi asignada directamente a
Galicia a través deste plan de atención bucodental?

Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 20/06/2022 10:55:25
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Marina Ortega Otero na data 20/06/2022 10:55:35
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, sobre o
novo decreto da Xunta de Galiza en materia dependencia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza traballa nun novo decreto en materia de dependencia desde
abril de 2022.
Durante o período de exposición pública as entidades sociais do ámbito da
dependencia e a discapacidade formularon múltiples propostas de mellora ao
anteproxecto do goberno encamiñadas a, entre outras cuestións:
- Axilizar a tramitación das solicitudes e reducir os tempos de valoración e
resolución así como incorporar ás Equipas de Valoración e Orientación (EVOs) novos
perfís profesionais que garantan unha mellor valoración do grao de dependencia e,
especialmente, de discapacidade.
- Unificar a solicitude conxunta de dependencia e discapacidade a través dun
procedemento único e ampliar os criterios de urxencia para incorporar novas doenzas.
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Cómpre lembrar que en Galiza non se están a cumprir os prazos estabelecidos
legalmente para a resolución das valoracións así como para o acceso real e efectivo aos
servizos e recursos aos que teñen dereito as persoas con dependencia e/ou discapacidade
o que supón unha vulneración dos seus dereitos.
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Por todo o exposto formúlase a seguinte interpelación:
- Incluíu a Xunta de Galiza as achegas formuladas polas entidades sociais no
novo decreto en materia de dependencia?
- Cales e con que medidas concretas?
- E de maneira específica no ámbito da discapacidade?
- Que dotación orzamentaria acompañará a implementación do novo decreto?

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 20/06/2022 11:44:51
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María Montserrat Prado Cores na data 20/06/2022 11:44:57

Iria Carreira Pazos na data 20/06/2022 11:45:08
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
A estrada EP-8001 Caldas – Carracedo – Catoira ten 9,9 quilómetros de
lonxitude, actúa como conexión entre o sur da AP-9 e a autovía do Barbanza AG11 sendo nexo de unión de dúas provincias, e conta cunha IMD que chega ós
8.300 vehículos/día nalgún dos seus tramos, polo que ten unha función
claramente estruturante do territorio a nivel autonómico.
O viaduto de Catoira ten 723 m de lonxitude e se sitúa no final da estrada EP8001 Caldas – Carracedo – Catoira, sendo unha estrutura interprovincial na que
non só a construción senón tamén o mantemento é compartido coa Deputación de
A Coruña.
A Deputación de Pontevedra desenvolveu numerosas actuacións sobre este viario
nos últimos anos, con investimentos de en torno aos 60.000 euros dende 2017.
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Despois de anos de busca de solución para a definición sobre o traspaso de
competencias acerca da xestión deste viario, O 18 de xaneiro de 2022, á petición
da Deputación de Pontevedra constituíuse a Comisión de transferencias entre a
Deputación e a Axencia Galega de Infraestruturas (AXI). Celebrouse nesa data a
primeira e única xuntanza deste órgano bilateral e acordouse que:
 A Deputación de Pontevedra remitiría os informes da Inspección especial
realizada no ano 2019 na ponte de Catoira e o estudo sobre o “agarre” do
firme da estrada.
 Que a Xunta enviaría unha proposta para un cambio de titularidade de
estradas incluíndo a totalidade da estrada provincial EP-8001 (CarracedoCaldas-Catoira) coa ponte incluída.
Seguindo este acordo, a Deputación de Pontevedra achegou os informes técnicos
requiridos, e que foron enviados coa maior brevidade (ao día seguinte). A pesares
disto, a Deputación de Pontevedra interesouse en numerosas ocasións polos
avances no acordo e nas tarefas asignadas, e remitiu requirimentos de
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información e progresos ao Goberno autonómico e solicitando a proposta para o
cambio de titularidade de estradas, non recibindo información ningunha sobre a
situación nin tampouco ningunha proposta como o goberno autonómico se
comprometera.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Por que o goberno de Galicia incumpriu o acordo adoptado na Comisión de
transferencias entre a Deputación de Pontevedra e a AXI e non remitiu a
proposta de cambio de titularidade de estradas que se comprometeu?
2. Pretende o goberno de Galicia evitar a transferencia da titularidade da
estrada EP-8001 (Carracedo-Caldas-Catoira) coa ponte incluída?

Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 20/06/2022 12:18:24
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/06/2022 12:18:32
Eduardo Ojea Arias na data 20/06/2022 12:18:42
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15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, María González Albert e Xosé Luis Rivas Cruz,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación,
relativa ao recoñecemento e preservación das razas autóctonas.

Este grupo parlamentar ten presentado iniciativas a respecto da conservación das
razas autóctonas de animais domésticos, nas iniciativas pasadas falamos de cans, con
pouca fortuna, por certo. Agora temos que insistir no mesmo tema considerando estas e
outras especies animais como o burro fariñerio ou a pita piñeira.
Podiamos preguntar por que hai que conservar as razas autóctonas e por que hai
que evitar a súa extinción. Quizá porque é unha cuestión de mantemento da
biodiversidade, ou ben porque os recursos zooxenéticos constitúen un patrimonio
mundial inestimable valor, pode ser tamén porque as razas son un constructo cultural
das diversas zonas, xa que os seus habitantes cruzaron durante centos de anos distintos
animais dunha mesma especie para conseguir unha serie de características morfolóxicas,
adaptativas e produtivas que favorecen que un número indeterminado de individuos que
comparten esas características se distingan de outros da mesma especie. Son, polo
tanto, tamén un patrimonio cultural que contribuíu á preservación da especie humana.
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Temos no noso país a oportunidade de ser pioneiros en canto á declaración dos
cans de pastoreo e caza como animais de gandería podendo así posibilitar a
desmascotización á que os vai someter a nova lei estatal de protección animal e que a
maiores permitiría que o Centro de recursos zooxenéticos de Galiza de Fontefiz poida
facerse cargo de ter unha reserva xenética que evite a extinción total de varias delas.
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No noso país hai outras especies animais que nos acompañaron vital e
culturalmente como animais produtivos como é o caso do burro fariñeiro, que temos
completamente desatendido, mentres no estado español hai polo menos 6 razas
recoñecidas como autóctonas das distintas CCAA sen que o burro fariñeiro figure entre
elas e sería ben importante para explorar para esta raza outras funcións sociais e
ecolóxicas acordes a esta época.
Tamén a pita piñeira forma parte do noso acervo zooxenético sen que fora
recoñecida no seu momento, simplemente pola falta de apoio da Xunta de Galiza diante
do Ministerio, chegando a fundamentar o seu rexeitamento en que a pita de Mos é a
mesma raza que a Piñeira, cuestión esta en extremo desafortunada. Esta raza sofre o
paradoxo de ser recoñecida como raza para concurso e así se pasea por toda Europa,
mentres a falta de recoñecemento estatal favorece que se fomenten as características
morfolóxicas de beleza en detrimento das outras capacidades como a produtiva para
ovos ou carne.
É incomprensible a desidia política e administrativas dos diversos gobernos da
Xunta para fomentar o recoñecemento das nosas razas autóctonas e polo tanto poder
contribuír á súa preservación. Así vemos que das 4 razas autóctonas de cans 3 están en
perigo grave de extinción e a 4ª en perigo de extinción.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
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Vai o goberno da Xunta darlle un impulso ao recoñecemento das razas
mencionadas por parte do Ministerio de Agricultura e á preservación das outras?
Contempla a consellería a declaración das nosas razas autóctonas de cans de
pastoreo e caza como razas de gandería?
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Están dispostos a facer o traballo pertinente para que o burro fariñeiro poida ser
recoñecido como raza autóctona polo MAPA?
Van tomar algunha medida para evitar que se extingan as razas autóctonas de
cans de caza que agora mesmo se atopan en situación de risco extremo?
Valoran conveniar con carácter urxente coa USC co fin de evitar a extinción das
razas en perigo extremo?
Como valoran vostedes a inclusión da pita piñeira como raza autóctona?
Recoñécena como raza distinta á da galiña de Mos ou consideran que estivo
atinado o Ministerio ao rexeitala?
Van atender as peticións das asociacións correspondentes?
Serán proactivos a respecto de fomentar que se activen ou constitúan novas
asociación para a protección daquelas razas que se encontran en perigo extremo?

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 20/06/2022 13:35:00
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María González Albert na data 20/06/2022 13:35:05
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/06/2022 13:35:13
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Á Mesa do Parlamento
Iria Carreira Pazos, Manuel Lourenzo Sobral e Paulo Ríos Santomé,
deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación,
sobre a situación do transporte escolar na comarca de Santiago de Compostela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O servizo de transporte escolar está a sufrir numerosas eivas desde que mudou a
empresa concesionaria do servizo, a comezos do presente ano. Son múltiples as queixas
de diferentes centros educativos, tanto de educación primaria como secundaria, que se
teñen producido nestes meses, en concreto na contorna de Compostela.
A ANPA do IES de Sar, no concello de Santiago de Compostela, ten denunciado
a tardanza na chegada do transporte, sobre todo ao remate das aulas, que nalgún caso
incluso non se chegou a producir, sendo o persoal do centro educativo o encargado de
contactar co servizo de taxis para poder achegaren o estudantado aos seus domicilios.
Ademais, son frecuentes as queixas referidas ao descoñecemento das rutas por parte do
persoal condutor dos autobuses, sendo as estudantes as que en moitos casos lle indican o
itinerario e as paradas. Estas queixas tamén foron elevadas por parte da equipa directiva
CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
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do centro á Consellería de Educación, sen obter unha mellora substancial no servizo.
Sucede unha problemática semellante cos centros de Primaria, como é o caso do
CEIP Arquitecto Casas Novoa da Sionlla, onde a ANPA tamén denuncia atrasos á hora
de recoller as crianzas, na última delas recollida na prensa salientan que o alumnado non
fora recollido cando xa tiña pasado a hora de comezo das aulas. Atrasos que son
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frecuentes e que se agravan no caso deste centro por ter xornada partida, con clases pola
mañá e pola tarde.
Estas cuestións atinxen tamén a outros concellos da contorna, como é o caso de
Teo. A ANPA do IES de Cacheiras leva meses denunciando tamén atrasos na recollida
das estudantes á saída do centro, que se ben a magnitude dos atrasos se ten reducido,
aínda persisten chegando a superar os 20 ou 30 minutos de demora. Ademais, sinala que
hai liñas de transporte que comparten un mesmo autobús no que, se non ten unha
elevada capacidade, non collen todas as alumnas que corresponden. Ante isto a empresa
concesionaria do servizo de transporte ten chegado a enviar un vehículo de VTC ou un
taxi para poder achegar a esas estudantes aos seus domicilios. A ANPA do CEIP de Calo
tamén manifesta cuestións semellantes de demoras e atrasos na recollida das crianzas.
Estas cuestións, ademais de supor un grave desleixo dun servizo público
concesionado, tamén implican importantes molestias para o alumnado dos centros
públicos e para as súas nais e pais, ao teren que estar pendentes de se o servizo funciona
axeitadamente ou non. A maiores, estes centros teñen unha alta porcentaxe do seu
alumnado que vive no rural da comarca de Compostela, polo que o transporte escolar é
o único medio, ademais dos coches particulares, co que contan en moitos casos para
achegárense aos centros. O mal funcionamento do servizo de transporte escolar pode
condicionar en moitos casos a matrícula neses centros derivando alumnado a outros
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puntos nos que as familias teñan maior posibilidade de conciliación..

Polo anteriormente exposto formúlase a seguinte interpelación:
- Que opinión lle merecen os continuos atrasos nas rutas de transporte escolar?
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- É consciente o goberno galego da situación na que se atopa o transporte
escolar na contorna de Compostela?
- Como valora o executivo galego a denuncia de que se acumulen rutas en un
único vehículo onde non cabe todo o alumnado pertencente a estras rutas?
- Cales son as medidas que se teñen posto en marcha ante o mal funcionamento
do servizo?
- Considera que o mal funcionamento deste servizo pode poñer en risco a
matrícula nos centros rurais?
- Ten prevista algunha medida para o novo curso para evitar que se repita esta
situación?

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

Asdo.: Iria Carreira Pazos
Manuel Lourenzo Sobral
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Paulo Ríos Santomé
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Paulo Ríos Santomé na data 20/06/2022 15:13:43

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/06/2022 15:13:47
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Iria Carreira Pazos na data 20/06/2022 15:13:58
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, María González Albert e Xosé Luis Rivas Cruz,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación,
relativa aos selos de calidade agroalimentaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A incerteza que nos invade polos tempos convulsos que atravesamos, obrigan
aos xestores públicos a artellar solucións á crise económica e sanitaria da que o noso
sector produtivo primario lonxe de escapar, cada día sofre máis, debido ao modelo
produtivo que se incentivou dende Europa e co apoio dos diferentes gobernos do PP e
do PSOE e que agudizou a súa dependencia dos insumos foráneos.
O estancamento e incluso caída do prezo de venta da produción primaria
en orixe fronte ao incremento constante dos custes de produción arrastra ao noso rural a
unha encrucillada de difícil saída e para a que se precisa de valentía política e altura de
miras.
Os prezos de venta en orixe das distintas orientacións produtivas
cárnicas, levan 30 anos estancados e cando se modifican á alza para as consumidoras
CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
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non repercute na produción, aínda que semelle que agora se albisque algún leve
movemento para poñer en valor os produtos como o leite ou a carne.
A isto hai que engadir a multitude de selos identificativos e
diferenciadores dos produtos agroalimentarios, que non teñen seccións propias nas
cadeas de comercialización, e cando os teñen as persoas consumidoras son
1
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descoñecedoras da información relativa ao alcance, en canto á calidade, que teñen nin a
propia relación calidade/prezo que poden supoñer no momento de mercar e levar para o
carro da compra.
En Galiza, na actualidade contamos con 36 denominacións de orixe e
indicacións xeográficas protexidas, coa súa propia lexislación que regula o conxunto de
características específicas debido á orixe das materias primas empregadas e os
procedementos de elaboración. Estes procedementos están regulados pola normativa da
Unión Europea (UE), que garante o cumprimento duns requisitos de calidade adicionais
aos esixidos para o resto de produtos convencionais e que lles outorgan a condición de
produtos de calidade diferenciada.
Ademais cabe mencionar a normativa que regula a produción agraria
ecolóxica ou biolóxica, que constitúe un método diferenciado de produción de
alimentos, e que se regula asegurando a transparencia en tódalas fases, dende a
produción, pasando pola elaboración e rematando pola comercialización, sendo o
CRAEGA (Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia), o órgano
encargado do control e certificación; se cadra descoidando outras facetas, que ningún
outro organismo ou entidade dependente da Consellería de Medio Rural foi capaz de
asumir, como o asesoramento técnico aos produtores/as asociados/as, e a propia
promoción de certos produtos, como a carne de vacún, que non está ser receptora de
campañas de consumo axeitadas para que repercuta no prezo en orixe.
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En certos produtos como o leite, ademais atopamos outros selos como o
distintivo de calidade e de orixe Galega 100%, impulsado pola Xunta de Galicia no ano
2011, e que garante que o leite procede unicamente de granxas galegas incluídas no
Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada. A día de hoxe son máis de
4.500 as ganderías galegas que cumpren estes requisitos.
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No mesmo eido, a Consellería do Medio Rural segue adiante coa súa
intención de que o leite que producen as ganderías galegas que sacan as súas vacas a
pacer conte co selo "Leite de Pastoreo de Galicia", acumulando outro retraso máis,
cando xa fora anunciado para o segundo semestre do 2021, sen ter aínda moi claros os
requisitos que se van a marcar en consonancia coa propia normativa da PAC para o
novo período 2023-2027.
Noutras orientacións produtivas como na produción de carne,
atopámonos nunha carreira por introducir selos no mercado co fin de identificar as
especiais condicións vencelladas coa normativa en benestar animal. Este afán por non
quedar atrás en medidas que maximicen o benestar animal, demandado na sociedade
actual, provocou a proliferación de numerosos selos avaliados por auditorías e
certificadoras co único obxectivo final de estampalo no envase para darlle un valor
engadido ao mesmo, xustificando as especiais accións a pé de granxa, durante o
transporte ou no sacrificio que van máis aló da normativa vixente na Unión Europea en
benestar animal.
Esta carreira diferenciadora non fai máis que agravar o estado de
confusión do consumidor medio do nos país no momento de exercer a soberanía
alimentaria e decantarse por un produto ou outro. Un sen número de denominacións e
etiquetaxe confusas que non entenden as persoas consumidoras e polo tanto non poden
darlles valor como por exemplo, bio, orgánico, eco, da casa, de proximidade, de
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cercanía, ou "Slow Food", ou Km. 0 (sen regulación que identifique a designación de
produto de proximidade), con pegada de carbono ou emisións reducidas, carbono cero,
etc...
Entendemos que calquera nova marca, selo ou identificativo ten que ser
acompañado dunha campaña de comunicación e información axeitada, tanto a nivel
nutricional, como de a propia trazabilidade do produto. Algún deles parece estar
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deseñado somentes para a exportación ao resto do estado, como é Ternera Gallega,
marca inaudita en idioma español, denominada así de xeito innecesario xa que una
cartel de Tenreira Galega posto enriba dun despece de carne de becerro sería entendido
perfectamente en calquera punto do estado.
A Xunta presentou a comezos de ano, na Feira Internacional de Turismo
Fitur, celebrada en Madrid, a nova campaña "Galicia Etiqueta Calidade", promovida
pola Consellería do Medio Rural para divulgar o bo facer da xente do mar e do agro e
promocionar así as 36 certificacións agroalimentarias de calidade que hai en Galiza, que
contará cunha sección chamada "Galicia Calidade Alimentaria". Este novo distintivo,
agrupará os produtos con denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas
do agro e do mar, marcas de garantía como Galega 100%, as producións derivadas das
razas autóctonas e o selo pescadeRías, o que ben a duplicar entendemos baixo o noso
criterio unha información que xa existía previamente e non aporta nada novo, máis que
aumentar a confusión no consumidor, como xa comentamos previamente.
Neste afán etiquetador por parte da administración, tamén se está a
desenvolver o selo diferenciador para a "Reserva da Biosfera", os propios selos da
Artesanía Alimentaria de Galicia, e a última xenialidade proposta pola Dirección Xeral
de Desenvolvemento Rural para diferenciar os produtos procedentes das aldeas modelo
coa creación doutro novo selo.
Os selos de calidade se non serven para darlle valor ós produtos non
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serven, é imprescindible poñer orde neste desconcerto.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
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Pensa o Goberno Galego facer un uso racional dos selos de calidade de modo
que a súa creación e difusión sirvan para a valorización dos produtos que representan e
así favorezan ós e ás produtores?
Consideran vostedes
superficies de vendas

facer unha campaña promocional implicando ás

que poña en valor os produtos producidos baixo un selo de

calidade galego?
Teñen avaliado ou vano facer se os selos provocan un incremento no prezo de
venda aos produtores ou teñen un traballo pendente de facer neste sentido?
Pensaron algún estímulo para que a compra destes produtos por parte das
comercializadoras teña unha mellora na oferta que garanta un mellor prezo de venda?
Consideran vostedes que ter cada vez máis selos de calidade sen que haxa unha
planificación previa resulta todo o positivo que debería para os produtores?

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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María González Albert na data 20/06/2022 15:34:29

Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/06/2022 15:34:34
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María del Carmen Aira Díaz na data 20/06/2022 15:34:43
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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 Interpelación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O goberno galego aprobou no ano 2000 a Estratexia Galega de Educación
Ambiental (EGEA), con un período de vixencia até o ano 2006, coa posibilidade de
ampliación deste prazo. No período 2000-2010 leváronse a cabo estudos de diagnose e
actualización da Estratexia, como por exemplo o Proxecto Fénix (2010), mais cando
menos nos últimos 12 anos non hai constancia da publicación de documentos oficiais de
seguimento da aplicación da EGEA.
Como resultado das medidas previstas na Estratexia, no ano 2001 creouse o
Observatorio Galego de Educación Ambiental. Polo decreto 193/2012 regúlase este
Observatorio, que ten como funcións principal “o seguimento e avaliación da situación
da educación ambiental”.
Ademais ten asignadas as seguintes funcións específicas:
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1. Asesorar os organismos das administracións públicas no deseño e avaliación
dos programas e iniciativas de educación ambiental.
2. Analizar as necesidades educativas e formativas en materia ambiental da
poboación galega no seu conxunto, así como dos seus sectores específicos.
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3. Realizar un seguimento da aplicación da Estratexia Galega de Educación
Ambiental, propoñendo e suxerindo directrices e liñas de actuación.
4. Propoñer a elaboración de instrumentos e procedementos de avaliación,
especificamente dirixidos ao ámbito da educación ambiental.
5. Colleitar experiencias, recursos e programas que se consideran de
referencia, tanto no ámbito da Comunidade Autónoma como do Estado, da Unión
Europea e das distintas axencias das Nacións Unidas, facilitando a súa divulgación,
promoción, adaptación e aplicación á realidade galega.
6. Promover foros de discusión e debate que, en diferentes formatos
(seminarios, grupos de traballo, comisións ad hoc, talleres, ou semellantes) permitan o
encontro e a reflexión dos diferentes axentes sociais involucrados na educación
ambiental.
Logo de 22 anos da aprobación da Estratexia de Educación Ambiental, cómpre
unha profunda revisión crítica do proceso seguido, e unha avaliación sobre a
oportunidade e necesidade de aprobar unha nova Estratexia Galega de Educación
Ambiental. Se ben hai xa 10 anos anunciouse unha nova Estratexia, a realidade é que
non existe un documento operativo e actualizado, acorde cos tempos actuais e os reptos
de futuro.
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Logo da aprobación da lei 5/2019 de patrimonio natural e da biodiversidade,
resulta inaprazábel a elaboración dunha Estratexia galega de educación ambiental
aliñada cos obxectivos e principios desa norma.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
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. Ten previsto a Xunta elaborar un informe de seguimento e avaliación da
educación ambiental en Galiza e presentalo no Parlamento?
. Vai o goberno galego informar ao parlamento sobre o funcionamento e
cumprimento das funcións do Observatorio Galego de Educación Ambiental?
. Ten previsto a Xunta iniciar un proceso participativo para a aprobación en
2023 dunha nova Estratexia Galega de Educación Ambiental?

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Alexandra Fernández Gómez na data 20/06/2022 15:51:14

Paulo Ríos Santomé na data 20/06/2022 15:51:18

Xosé Luis Bará Torres na data 20/06/2022 15:51:27
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Á Mesa do Parlamento
Paloma Castro Rey, Pablo Arangüena Fernández, Patricia Otero Rodríguez
e Eduardo Ojea Arias, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
A ría de Pontevedra é unha das tres principais entradas ao mar das rías baixas,
baña unha das zonas máis turísticas da nosa comunidade e é a 3ª máis grande de
toda Galicia con 145 quilómetros cadrados de superficie, pero ademais é un
elemento fundamental para a nosa biodiversidade e para os municipios da
contorna, xa que moitas das súas xentes viven da materia prima que contén.
A pesar disto e da súa obriga como administración competente, a conservación
desta ría non se atopou nesta década de goberno do PP entre as prioridades da
Xunta de Galicia, o que fai que os índices de contaminación que presenta a
mesma aumenten ano tras ano.
Entre os principais problemas que podemos atoparnos e que requiren unha
actuación urxente están:
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1. Desmantelamento da empresa ELNOSA, aprobado polo Goberno da Xunta
a mediados de 2020, que foi a encargada de fixar os criterios e condicións
do desmantelamento dende o punto de vista da análise de risco de
contaminación. A pesar disto hai un ano coñecíamos, por un informe de
Ence, que coincidindo coa demolición dos edificios nos que desenvolvía a
súa produción, o material tóxico volvía a aflorar, incrementándose
notablemente o nivel de mercurio na ría e no subsolo e aparecendo nunha
concentración superior ao nivel xeral de referencia.
Neste momento descoñecemos se o goberno da Xunta tomou algún tipo de
medida para reverter esta situación e se estes índices diminuíron ou
seguiron incrementándose.
2. Depuradora de Lourizán, tras anos aparecendo nos orzamentos da Xunta de
Galicia unha partida destinada a súa ampliación e modernización sen que
fora executada a mesma, o pasado mes de febreiro adxudicouse a empresa
Acciona este proxecto.
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O outras obras de saneamento en puntos como o río Lameira de Marín, o
porto de Campelo en Poio (adxudicado en maio) e o bombeo de Cocheras
en Pontevedra, proxectos que segundo manifestou a Xunta hai un ano
estaban en fase de redacción coa previsión de telos listos no primeiro
trimestre do 2022 para poder licitalos e executalos dentro do período
operativo dos fondos europeos Feder, que finaliza en 2023, estando
unicamente adxudicado neste momento o de Campelo.
3. Dragado do río Lérez, o Goberno da Xunta segue sen ter desenvolver o
proxecto de dragado do río Lérez, a pesar deste prexuízo para a cidade de
Pontevedra, e de ser prometido en numerosas ocasións dende hai 12 anos.
A consecuencia disto os fondos mariños do noso río seguen a acumular
sedimentos ata o punto de poder case cruzalo a pé, cando está a marea baixa.
Portos de Galicia na última comparecencia parlamentaria hai xa un ano,
xustificaba este retraso na complexidade dos trámites administrativos e na
decisión do MITECO de prohibir a acumulación de sedimentos na illa de Sálvora,
o que obrigaba a atopar outro punto para desfacerse dos lodos extraídos.
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A maiores incidiu en que este estudo de alternativas se está acometendo por unha
comisión técnica coas autoridades portuarias de Vigo, Vilagarcía e Marín, que
tamén se ven afectados pola anulación do depósito de máis áridos ao oeste de
Sálvora. Manifestou que dita comisión técnica xa se reunira en cinco ocasións e
que participaron tamén técnicos do Centro de Estudos e Experimentación de
Obras Públicas (Cedex) e de Portos do Estado.
Dende esa intervención non volvemos ter noticia dun tema tan importante para
Pontevedra, nin sequera aparece xa orzamentado nos orzamentos da Xunta do ano
2022. Dende o grupo parlamentario socialista entendemos que é prioritario e
urxente este proxecto xa que este abandono da nosa ría, está a afectar gravemente
ao sector do mar ó impedir a rexeneración e a recuperación dos bancos
marisqueiros do fondo da ría, prexudicando especialmente ao sector do marisqueo
a flote que viu moi minguada, nos últimos anos, a súa actividade e ingresos. Así
como tamén a navegación deportiva e a actividade do Náutico debido a
colmatación na desembocadura e na canle de navegación do río e do porto
deportivo.
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O organismo Augas de Galicia como entidade pública responsable en materia de
augas no ámbito das competencias que corresponden á Comunidade Autónoma
de Galicia ten que preservar o bo estado dos ecosistemas acuáticos e ecosistemas
terrestres asociados e en Pontevedra levamos máis dunha década esperando que
cumpra coas súas obrigas.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
Cando vai este Goberno asumir a súas competencias medioambientais en relación
á ría de Pontevedra?

Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022

Asdo.: Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 20/06/2022 14:00:42
Pablo Arangüena Fernández na data 20/06/2022 14:00:51
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/06/2022 14:01:02
Eduardo Ojea Arias na data 20/06/2022 14:01:12
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago, Eduardo Ojea Arias e Patricia Otero Rodríguez,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
O alugueiro constitúe actualmente a principal vía de acceso á vivenda por parte
dos fogares novos e a opción que maioritariamente elixen mozas e mozos á hora
de se independizar. Para favorecer o acceso ao alugueiro deste colectivo e
facilitar a emancipación o Goberno do Estado aprobou o bono alugueiro novo,
unha medida que se complementa coas recollidas no Plan Estatal de Acceso á
Vivenda 2022-2025.
O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana transferirá 400
millóns de euros ás comunidades autónomas e cidades autónomas en concepto de
axuda deste bono alugueiro novo, que se reparten en 200 millóns de euros este
ano 2022 e outros 200 millóns para 2023. Destes, Galicia recibirá un total de 22,8
millóns.
Pero cinco meses despois de que o Goberno dese luz verde ao bono alugueiro
novo, esta axuda de 250 euros mensuais para inquilinos/as menores de 35 anos
non pode aínda solicitarse nin semella que a Consellería de Vivenda teña
prioridade algunha en axilizala a pesar de que os datos de emancipación xuvenil
son certamente preocupantes cunha das peores taxas a nivel estatal na franxa 3034 anos.
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A pesar de todo, atopámonos cuns orzamentos en materia de vivenda á baixa
nestes anos, sen ir máis lonxe, os orzamentos destinados a vivenda este 2022
supoñen un recorte de máis do 40 % respecto dos orzamentos do ano 2009. A esta
falta de previsión orzamentaria súmase a inaceptable e reiterada falla de
execución coa que se pecha cada exercicio en materia de vivenda.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Cando ten previsto abrir a convocatoria de axudas do bono alugueiro novo?
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2. Vai complementar con fondos propios o alcance das axudas ao alugueiro
previstas neste bono?

Pazo do Parlamento, 20 de xuño do 2022

Asdo.: Noelia Otero Lago
Eduardo Ojea Arias
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 21/06/2022 10:45:43
Eduardo Ojea Arias na data 21/06/2022 10:45:57
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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), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, sobre o
financiamento por parte da Xunta de Galiza das escolas infantís para garantir a
gratuidade das familias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza anunciou que a partir do 1 de setembro de 2022 todas as
escolas infantís serán gratuítas a partir da primeira crianza estendendo así a medida que
estaba xa en vigor para as segundas fillas e fillos.
Esta gratuidade abrangue as escolas infantís públicas (tanto autonómicas como
municipais) mais tamén privadas e de iniciativa social.
No Consello da Xunta do 16 de xuño de 2022 o presidente do Goberno galego
avanzou a convocatoria dunha orde dotada de 41 millóns de euros dirixida a financiar a
devandita gratuidade nas escolas privadas e de iniciativa social. Segundo a referencia
publicada na web, a Xunta anticipará aos centros o 100% do crédito para o período de
setembro a decembro e o 90% de xaneiro a agosto, co fin de facilitar a planificación do
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curso” e “aumentará nun 10% a contía que reciben as escolas para que poidan facer
fronte ao incremento dos gastos”.
Doutra banda, no referido ao financiamento das escolas infantís municipais, o
Goberno galego aínda non formalizou (no momento de rexistrarmos esta iniciativa)
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como levará a cabo a asunción do custe das matrículas malia que os concellos, a través
da Fegamp, solicitou hai meses ter unha xuntanza.
Política Social apenas remitiu unha circular con aclaracións sobre a aplicación
da gratuidade nos concellos na que especifica que a Xunta “aboará a parte
correspondente á contía equivalente dos prezos autonómicos” sendo a entidade local a
que deberá asumir “a contía da bonificación no que exceda da cantidade compensada
pola Xunta”. O custe, polo tanto, que financiará a Xunta será o equivalente ao réxime de
prezos públicos que, de acordo cos niveis de renda, asumen as familias (Decreto
49/2012, de 19 de xaneiro).
Para moitos concellos, especialmente os máis pequenos, este sistema de
financiamento pode supor un importante custe económico que deberán asumir cun
orzamento público moi limitado.
Neste senso, e tendo en conta que a educación infantil é unha competencia
propia da Xunta de Galiza, cabe preguntarse se non é o momento de que o Goberno
galego asuma as competencias das escolas infantís municipais toda vez que vai pagar a
matrícula das crianzas.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
- De que maneira vai financiar a Xunta de Galiza a matrícula gratuíta das escolas
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infantís municipais?
- Cre que o mecanismo polo que opta a Xunta de Galiza supón ou pode supor un
prexuízo económico para os concellos?
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- Vai asumir o Goberno galego a xestión das escolas infantís municipais toda vez
que financia a matrícula gratuíta das crianzas?

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 21/06/2022 13:32:46

Iria Carreira Pazos na data 21/06/2022 13:32:51
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Olalla Rodil Fernández na data 21/06/2022 13:33:04
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López e Rosana Pérez Fernández, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, sobre o servizo de
practicaxe na Costa da Morte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A practicaxe é un servizo público prestado por particulares no marco dunha
estrita normativa e de medidas de obrigado cumprimento.
As condicións nas que se desempeña o servizo recóllense no “prego de
condicións” que cada Autoridade Portuaria impón para o seu porto, pero tamén rexen
outras normas que veñen impostas polo Reglamento Xeral de Practicaxe, por Capitanía
Marítima e polo Ministerio de Mobilidade, transportes e Axenda Urbana, que son de
obrigado cumprimento.
Os portos galegos divídense entre os que son de interese xeral e os que son
autonómicos. Mentres os de interese xeral como Vigo, A Coruña ou Ferrol-San Cibrao
réxense por normas estatais que dita a Autoridade Portuaria de cada porto, os portos
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autonómicos teñen como autoridade portuaria á Xunta de Galiza a través de Portos de
Galiza. Por outra banda, os portos autonómicos son os de Ribadeo, Cariño Viveiro e
Burela e Corcubión, Cee, Corme, Laxe e Sada.
A día de hoxe, Portos de Galiza conta con tres prácticos nos portos autonómicos,
que se reparten por grupos, e que atendendo ás características dos portos que atenden,
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réxense polos seus respectivos pregos de condicións. Pregos que, en principio, teñen
unha validez de cinco anos, prorrogábeis por cinco máis.
No caso do práctico dos portos de Corcubión, Cee, Corme, Laxe e Sada, con
causa na súa pronta xubilación, solicitou de Portos de Galiza que se iniciase o
procedemento regrado para a súa substitución, que autorizou xa as prácticas da que vai
ser a substituta do actual.
O 8 de marzo de 2022 publicouse no DOG o Prego de Prescripcións Particulares
do Servizo de Practicaxe nos portos de Laxe, Cee e Corcubión, no que se suprime
unilateralemente a practicaxe no porto de Sada. Un prego no que non se contemplan
zonas de fondeo nos portos de Cee, Laxe e Corcubión, cando o fondeo neste último
xoga un papel importantísimo na seguridade da zona durante os temporais de inverno.
Ou que recolle que o servizo de practicaxe nestes portos está marcado polas mareas, co
que as a realización de manobras se limitaría a catro horas ao día, cando nestes catro
portos a dispoñibilidade para realizar as manobras é de 24 horas ao día polas súas
características.
Pero é que, a maiores de todas estas eivas de difícil explicación, no Prego de
Prescripcións Particulares do Servizo de Practicaxe destes portos establécese unha
rebaixa moi considerábel das condicións económicas do práctico que puidera asumir
este servizo. Portos de Galiza publicou ese prego de xeito unilateral, sen manter
contacto algún co actual Práctico, excluíndo o Porto de Sada, obviando aspectos de gran
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relevancia dende o punto de vista da seguridade marítima, como son as zonas de fondeo
ou anoando o servizo de practicaxe ás mareas, cando isto, polas súas propias
características, non procede nestes catro portos.
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Pero alén desas eivas na redacción do prego, as modificacións introducidas nas
cantidades a percibir polo práctico, isto é, nas condicións económicas, poden propiciar a
supresión, de facto, do servizo de practicaxe na Costa da Morte, xa que coas condicións
alí recollidas é practicamente imposíbel que alguén se faga cargo e ademais, sería
imposíbel de cumprir a practicaxe 24 horas/365 días a media xornada.
Diante disto, a Xunta de Galiza, e nomeadamente, Portos de Galiza, deben
adoptar medidas inmediatas e urxentes para garantir un servizo que é vital para
preservar a seguridade marítima da zona. En caso contrario, a partir do mes de agosto,
data na que se xubila o actual Practico, toda a Costa da Morte se vai ver privada deste
servizo, o que suporá o peche destes portos á actividade marítima e ao mesmo tempo,
terá consecuencias directas e negativas en toda a comarca, ao comprometer a
viabilidade das fábricas da mercantil Xeal en Cee e Dumbría.

Por estes motivos formúlase a seguinte interpelación:
. Cal é a valoración da Xunta de Galiza a respecto da situación e continuidade
do Servizo de Practicaxe dos Portos autonómicos?
. Considera o Goberno galego que o Prego de Prescripcións do Servizo de
Practicaxe dos Portos de Laxe, Cee, Corcubión e Sada, publicado no Diario Oficial de
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Galiza en data 8 de marzo de 2022 garante a continuidade do servizo?
. Considera a Xunta de Galiza que o Prego de Prescripcións do Servizo de
Practicaxe dos Portos de Laxe, Cee, Corcubión e Sada, publicado no Diario Oficial de
Galiza en data 8 de marzo de 2022 contén unhas condicións económicas que permitan
que un novo Práctico asuma o servizo?
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. Por que no Prego publicado se excluíu o Porto de Sada?
. Considera o Goberno galego que o Servizo de Practicaxe nos portos recollidos
no Prego de Prescripcións do Servizo de Practicaxe dos Portos de Laxe, Cee, Corcubión
e en Sada, publicado no Diario Oficial de Galiza en data 8 de marzo de 2022 está
marcado polas mareas?
. Mantivo contacto Portos de Galiza co Práctico que desempeña o servizo na
actualidade para elaborar o Prego publicado? E despois da publicación? Con que
obxecto?
. Considera Portos de Galiza que o desfrute de vacacións, tal e como veñen
redactadas no Prego publicado, é posíbel?
. Considera o Goberno galego que o Servizo de Practicaxe dos Portos de Laxe,
Cee, Corcubión e Sada é importante para preservar a seguridade marítima da zona?
. Como pensa o Goberno galego garantir un servizo que é vital para preservar a
seguridade marítima da zona en caso que o servizo quede deserto?

CSV: BOPGDSPG-hUfVb33hW-4
REXISTRO-ODMcEmnky-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2022

Asdo.: Daniel Pérez López
Rosana Pérez Fernández
Deputada e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 21/06/2022 17:01:55
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Daniel Pérez López na data 21/06/2022 17:01:58
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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 147
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
Dende UGT Galicia veñen de denunciar que o novo calendario escolar instaurado
pola Consellería de Educación que decidiu trasladar as probas de recuperación do
mes de setembro a xuño está a confirmarse como un "desastre" tanto para
docentes como o que resulta máis grave, para o alumnado. A pesar de que o
sindicato xa trasladou a Consellería no seu día que esta non era unha decisión
axeitada nin beneficiosa para ninguén, agora tense confirmado toda unha
problemática fronte aos supostos beneficios argumentados desde Educación.
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Por unha banda, o sindicato lamenta as dificultades que se están detectando para
que as e os afectados poidan recuperar as materias suspensas nun curto espazo de
tempo, en tan só dúas semanas; unhas dificultades que teñen especial incidencia
ademais no alumnado con necesidades específicas.
Por outra banda, o sindicato lembra que xa no momento de coñecer a decisión
desde UGT Ensino expresaron as dúbidas arredor tamén de como esta decisión ía
afectar ao alumnado que a día 6 de xuño tiña todo aprobado. Neste senso,
consideran que eses hipotéticos exercicios de ampliación e contido na práctica, e
como adiantaban, quedaron "nun conto” e dan lugar a un fin de curso “caótico”.
Outra das eivas detectadas estes días e advertidas con anterioridade tamén polo
sindicato ten que ver coas dificultades para que o persoal docente xa de por si
“desbordado” puidese compaxinar e prestar unha atención con garantías e de
calidade ao alumnado con recuperacións pendentes e ao mesmo tempo ao que xa
tiña o curso superado. Neste aspecto, as elevadas faltas de asistencia dese
alumnado neste treito final son o mellor exemplo de que esas reticencias
contempladas na Mesa Sectorial arredor desta decisión sobre o cambio de
calendario deseñado por Educación tiñan a súa razón de ser.
Por todo o exposto, as deputadas que asinan interpelan ao Goberno galego nos
seguintes termos:
1. Que valoración fai dos resultados tras ter modificado o calendario escolar e
adiantado de setembro a xuño as probas de recuperación?
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2. Vai manter este calendario no futuro?

Pazo do Parlamento, 21 de xuño 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 22/06/2022 10:23:18
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Noa Susana Díaz Varela na data 22/06/2022 10:23:25
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Noelia Otero Lago, Noa Díaz Varela e Martín
Seco García, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.
Segundo se expón no informe da Valedora do Pobo entregado no Parlamento de
Galicia en data 20 de xuño de 2022, incluíanse un total de 40 asuntos
relacionados coa área de igualdade de xénero, dos cales 35 foron admitidos polas
consellerías afectadas. Non obstante, e a tenor do exposto no referido informe, a
Consellería de Medio Rural non aceptou a revisión dunha convocatoria de axudas
para unha moza agricultora que estaba embarazada desoíndo así a petición da
Valedora de revisar as axudas agrarias.
O caso referido trata dunha agricultora que solicitou unha axuda para a creación
de empresas para persoas agricultoras mozas co fin de incorporar a este colectivo
ao ámbito agrario, en virtude dunhas axudas de apoio ás inversións nas
explotacións agrícolas, cofinancidas co Fondo Europeo Agrícola de Desenrolo
Rural (Feader). Dita solicitude foi aprobada concedéndolle 50.000 euros para a
execución do seu plan empresarial.
Paralelamente, esta persoa solicitou unha axuda para o apoio ás inversións nas
explotacións. No momento no que solicitou o segundo pago, o servizo territorial
de Explotacións Agrarias de Lugo lle informa de que "a persoa beneficiaria
incumpre o requisito de ter a condición de agricultor profesional", xa que no seu
informe de vida laboral indica que está traballando a tempo completo por conta
allea, pese a que está de alta como autónoma na actividade agraria.
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O informe indica que as axudas recollen como requisito un mínimo de volume de
traballo de 0,5 unidades de traballo agrícola.
A beneficiaria informa á Consellería de Medio Rural da súa situación de baixa
por risco para o embarazo, de baixa maternal e da posterior incapacidade
temporal por risco para a lactancia natural polo que solicitou unha ampliación por
un ano de prazo de incorporación.
Ao estar en suspensión de contrato por baixas non podía cumprir a obriga de
redución de xornada por causa de forza maior derivada do embarazo, polo que
para a realización do segundo pago debería acreditar o cumprimento do requisito
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
133732

que só podería cumprir como se lle suxería xestionando unha redución de
xornada no seu traballo por conta allea .
Derivado destes antecedentes, a Valedora recomendou revisar a resolución coa fin
de garantir a seguridade xurídica, comprobando a vida laboral, verificando a
suspensión do contrato durante os períodos mencionados e valorando a
conveniencia de modificar a interpretación realizada se así o demostraba a
documentación achegada.
Ademais, a Valedora do Pobo tamén suxería que este órgano valorase a
conveniencia de incluír nas sucesivas bases para a concesión de axudas ou
subvencións a perspectiva de xénero, "imprescindible para integrar a lexislación
vixente en materia de igualdade real."
Como recolle o informe, as recomendacións non foron aceptadas pola Consellería
de Medio Rural, que se ratificou na legalidade do procedemento de reintegro das
axudas por "incumprimento" dos requisitos das bases da convocatoria.
Polo exposto, as deputadas e o deputado que asinan interpelan ao Goberno galego
nos seguintes termos:
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1. Que valoración fai o goberno da Xunta de Galicia de que a unha moza
agricultora se lle denegue unha subvención e o reintegro da percibida
derivado da súa situación de baixa por maternidade?
2. E de que a Consellería de Medio Rural se opoña a revisar a resolución tras
a petición da Valedora do Pobo?
3. Vai permitir o Goberno galego que se produzan na concesión de axudas e
subvencións situacións de discriminación por razón de sexo e de
vulneración do dereito á igualdade?
4. Vai a Consellería de Medio rural revisar a resolución?
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5. Vai a Conselleria de Medio Rural incluír nas sucesivas bases para a
concesión de axudas ou subvención a perspectiva de xénero,
imprescindible para integrar a lexislación vixente en materia de igualdade
real?
Pazo do Parlamento, 21 de xuño do 2022
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
Martín Seco García
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 22/06/2022 10:25:29
Noelia Otero Lago na data 22/06/2022 10:25:39
Noa Susana Díaz Varela na data 22/06/2022 10:25:47
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Martín Seco García na data 22/06/2022 10:25:56
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Iria Carreira Pazos,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En pleno ano 2022 existe na Catedral de Santiago un botafumeiro exposto ao
público que ten incrustado un símbolo de exaltación falanxista. Trátase dun incensario
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de reserva, non do botafumeiro que se utiliza habitualmente na nave central da catedral.
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Aparentemente trátase dunha peza histórica na que foi incrustado o símbolo
falanxista do xugo e as frechas. Este feito é unha clara representación do longo período
de convivencia e complicidade da xerarquía católica co golpe de Estado militar e a
Ditadura franquista.
Como é sabido, aínda perviven en moitas igrexas galegas inscricións e símbolos
de exaltación da guerra e da ditadura franquista. Malia os acordos parlamentares
encamiñados á eliminación desta simboloxía, por parte da Igrexa católica non hai un
compromiso claro en relación coa supresión destes elementos contrarios aos valores
democráticos.
En relación co citado botafumeiro con simboloxía falanxista, existen numerosas
testemuñas da celebración de actos de exaltación fascista e falanxista na catedral de
Santiago. Así, en xullo de 1943, Ano Xacobeo, celebrouse unha “gran peregrinación de
Falange Tradicionalista y de las JONS”, presidida polo Ditador Francisco Franco e toda
a xerarquía falanxista.
Desde o BNG consideramos que a exhibición dun símbolo falanxista nun
botafumeiro exposto ao público na catedral de Santiago constitúe unha anomalía
histórica e un atentado contra os valores democráticos.
Por este motivo, entendemos que o goberno galego debe dirixirse ao
arcebispado de Santiago para esixirlle a retirada inmediata deste símbolo de exaltación
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fascista e falanxista.

Polo anteriormente formúlase a seguinte interpelación:
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. Ten coñecemento a Xunta da exposición ao público dun símbolo de exaltación
falanxista na catedral de Santiago?
. Que medidas ten previsto levar a cabo o goberno galego para instar ao
arcebispado de Santiago a retirar estes símbolo contrario aos valores democráticos?
. Ten previsto a Xunta impulsar, no marco da comisión mixta Xunta-Igrexa
católica, a retirada da simboloxía franquista dos templos e outros edificios propiedade
da Igrexa?

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 22/06/2022 14:12:02

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 22/06/2022 14:12:07
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Xosé Luis Bará Torres na data 22/06/2022 14:12:15
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Á Mesa do Parlamento

Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte interpelación.
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Pouco despois de que en novembro de 2021 a conselleira de Medio Ambiente
visitase a COP26 de Glasgow e a Xunta -adheríndose ao obxectivo da UE e do
Estado de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) nun 55 %
para o ano 2030- emitise unha nota de prensa co hiperbólico titular de “Galicia
entra no liderado do clima a nivel mundial”, o Goberno de Galicia anunciou que
a nosa comunidade acadara ao peche de 2019 unha redución de emisións do 23,8
% con respecto a 1990. Esta cifra foi tamén defendida en febreiro de 2022 nunha
comparecencia da conselleira de Medio Ambiente no Parlamento, sendo elevada
o 23 de marzo de 2022 pola propia conselleira a un 35,9 %, esta vez con
referencia a 2020, cifras que lle serviron ao Goberno galego para presumir de
avanzar cara á neutralidade climática, afirmando a propia conselleira que as
emisións galegas representan o 6,8 % do total estatal.
Estas cifras, que a Xunta atribúe ás súas políticas de loita contra o cambio climático,
débense en realidade a dous factores total e absolutamente alleos ao Goberno de Galicia,
de feito claramente contrarios á súa vontade. Así, en primeiro lugar, no ano 2019 a
redución da actividade das centrais térmicas de Meirama e As Pontes implicou que o peso
do carbón na produción enerxética galega pasase do 29,3 % que representaba no
conxunto no ano 2000 ó 5 % no 2019, que se viu reducido ao 3,5 % no 2020, segundo
datos do Inega, sendo a combustión de carbón, como é ben coñecido, unha das maiores
fontes de emisións de GEI. En segundo lugar, o confinamento derivado da covid19 en
2020, xunto coa redución sen precedentes do PIB que tivo lugar ese ano, que foi do 10,8
% en España e só lixeiramente inferior en Galicia, implicaron que as emisións de GEI se
visen reducidas nun 10 % no conxunto do Estado en 2020. Eses dous factores (caída
drástica en Galicia da produción enerxética con carbón en 2019 e 2020, e caída global de
emisións pola pandemia en 2020) explican na súa totalidade as cifras de redución de
emisións do 23,8 % en 2019 e do 35,9 % en 2020, que non obstante foron publicitadas
como éxitos das súas políticas pola Xunta de Galicia.
A realidade é que o 6,8 % das emisións que representa Galicia no conxunto do Estado
(segundo recoñeceu a propia conselleira de medio ambiente en marzo deste ano) está
significativamente por enriba do seu peso no PIB, que era menos do 5 % en 2020, o cal
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reflicte un claro fracaso nas políticas galegas de loita contra o cambio climático, en
realidade inexistentes máis alá da propaganda.
Conforme a todo o anterior e estando gravemente entorpecida a produción de enerxías
renovables en Galicia pola ausencia tanto dunha aposta política sequera minimamente
ambiciosa como dun marco xurídico axeitado e pola ineficacia e lentitude da burocracia
da Xunta, que ademais foi reiteradamente emendada nos últimos dous anos polo TSXG e
polo TS, faise enormemente difícil imaxinar (incluso sendo espectacularmente
optimistas) como vai Galicia acadar en oito anos o obxectivo de redución de emisións do
55 % que foi adquirido polo Goberno galego para o ano 2030 despois de que o
establecesen a finais do ano pasado tanto a UE como o Estado.
A Estratexia galega de cambio climático foi aprobada o 3 de outubro de 2019, en paralelo
co Plan rexional de enerxía e clima 2019-2023, pero chama poderosamente a atención
que estando teoricamente subordinado o Plan galego ao Plan nacional de enerxía e clima
2021-2030, este fose aprobado en marzo de 2021, polo que dificilmente se pode entender
que o Plan galego tomase como referencia do seu inicio o ano 2019, dous anos antes de
que fose aprobado o Plan nacional e tamén dous anos antes de que fose aprobada a Lei
estatal de cambio climático. Tamén chama poderosamente a atención que a
previsión de redución de emisións que figura na Estratexia Galega de Cambio
Climático e Enerxía 2050 sexa do 24 % para o ano 2030, cando o compromiso da Xunta
a raíz da COP26 foi do 55 %, é dicir, máis do dobre da previsión da Estratexia.
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Segundo establece o Plan Rexional Integrado de Enerxía e Clima 2019-2023, “a
strate ia Gale a de ambio lim tico e ner a
, ser o instrumento plani icador
na loita fronte ao cambio climático e a transición ener tica de cara ao hori onte temporal
sta strate ia servir para establecer as randes li as de acción na loita contra o
cambio clim tico desde unha perspectiva re ional, centrada en Galicia, permitindo tam n
contribu r aos ob ectivos establecidos a nivel lobal nesta materia”
A estratexia, que en teoría é o principal instrumento planificador da Administración
galega na loita contra o cambio climático e a transición enerxética, en realidade non
planifica nada, senón que é un documento que se centra en describir a realidade xa
existente, é dicir, proporciona datos históricos, pero non concreta nin deseña políticas de
cara ao futuro, polo que malamente se pode chamar estratexia. De feito, os datos que
contempla a estratexia non van máis alá de 2016, o cal implica un desfase de 3 anos para
unha estratexia aprobada a finais de 2019 que, ademais, quedou desfasada en 2021 cando
a Xunta ampliou o seu obxectivo desde a previsión de redución do 24 % que figura na
propia estratexia –moi lonxe do obxectivo da UE a finais de 2019, que era do 40 %- ata o
55 % que anunciou a Conselleira despois de viaxar á COP26. En canto ao plan, recolle
147 medidas das que máis de dous terzos están en fase de estudo ou implementación, en
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todo caso sen orzamento, e mestura todo tipo de medidas, moitas das cales non gardan
relación estrita co cambio climático, ademais de que as cifras orzamentarias que
proporcionan están moi por debaixo da realidade cando en teoría xa estamos no terzo
final do marco temporal dese plan. En suma, a estratexia galega non é unha verdadeira
estratexia e o plan rexional integrado de enerxía e clima tampouco se pode considerar
como un plan, ademais de estar desfasados ambos documentos polo peche das térmicas e
o novo compromiso da UE, a día de hoxe totalmente inalcanzable para Galicia a non ser
que teña lugar en moi pouco tempo un cambio drástico das súas políticas, o deputado e a
deputada que asinan, interpelan ao Goberno galego nos seguintes termos:
1ª) Por que a Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 e o Plan Rexional
Integrado de Enerxía e Clima 2019-2023 aprobada a finais de 2019 carecen tanto de
previsións e obxectivos medibles e avaliables como de medidas que permitan avanzar
significativamente na redución de emisións?
2ª) Por que a Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 contempla unha
xenérica previsión de redución de emisións para o 2030 do 24 % cando o obxectivo da
UE –asumido pola conselleira- é do 55 % de redución para ese ano?
3ª) É consciente o Goberno galego de que a redución de emisións dos anos 2019 e 2020
tivo como únicas e exclusivas causas a caída drástica da produción de carbón asociada á
redución de actividade e posterior peche das térmicas de Meirama e As Pontes e ao forte
parón económico asociado á crise do coronavirus?
4ª) Por que o Goberno de Galicia se atribúe un suposto éxito na loita contra o cambio
climático se as causas da redución de emisións en 2019 e 2020 foron claramente
contrarias á súa vontade na medida en que o propio Goberno de Galicia se manifestou
reiteradamente en contra do peche das térmicas de Meirama e As Pontes e obviamente
era contrario a calquera redución da actividade económica como a asociada á pandemia?
5ª) Como vai o Goberno de Galicia a cumprir co obxectivo de redución dun 55 % das
emisións de gases de efecto invernadoiro no ano 2030 se nos últimos 13 anos non houbo
ningún tipo de política que as reducise?
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Pazo do Parlamento, 23 de xuño de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 23/06/2022 11:59:24
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Noa Presas Bergantiños e Daniel Pérez López,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación,
sobre o anteproxecto de lei do goberno do Estado para a creación dunha autoridade
administrativa independente para a defensa do cliente financeiro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente está en fase de anteproxecto unha proposta lexislativa do goberno
do Estado para a creación dunha autoridade administrativa independente para a defensa
do cliente financeiro.
O obxecto desta autoridade administrativa sería a resolución de controversias
entre clientes e entidades que operan no ámbito da prestación de servizos financeiros,
entendidos estes dun punto de vista omnicomprensivo, partindo da base de que o mero
recoñecemento legal dos dereitos dos consumidores e consumidoras non é abondo para
garantir a súa plena efectividade.
Distínguense perfectamente ben, polo tanto, na exposición de motivos do
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anteproxecto entre dous planos: 1º a conduta esixíbel ás entidades financeiras, 2º as vías
de reclamación do cliente fronte a conflitos individuais xurdidos no marco destas
relacións.
Segundo a propia exposición de motivos do anteproxecto os servizos de
atención e defensa do cliente permiten realizar unha función de control “máis
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estratéxica e independente”, e ao mesmo tempo “poden constituír un elemento de
calidade e diferenciación positiva da entidade”, como se estes hipotéticos beneficios
para as propias entidades foran razóns suficientes para garantir un sistema de resolución
dos conflitos a altura das necesidades, é dicir, proporcionados ou axustados ao nivel
cuantitativo e cualitativo de abusos e malas prácticas que se cometen no sector.
A continuación o texto do anteproxecto glosa as marabillas do segundo chanzo
do actual sistema de reclamación extraxudicial, xa perante os supervisores, sistema que
permitiría atender e analizar as queixas, reclamacións e consultas dos clientes
financeiros dun xeito “útil, eficaz e rápido”.
Desde o BNG temos que dicir que nos produce auténtico pasmo o nivel de
“buenismo” do redactor deste anteproxecto, até o punto de preguntarnos se será
necesario crear esta nova autoridade administrativa independente, ou modificar o actual
sistema en algunha medida, dada a enorme satisfacción que parece existir ao respecto.
Mais entrando a valorar o anteproxecto, o seu texto articulado, temos que
salientar dúas cuestións:
A 1ª que o deseño dos organismos de goberno desta nova autoridade
administrativa independente concede excesivo protagonismo aos supervisores.
E a 2ª, e motivo desta iniciativa parlamentaria, que invade competencias
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autonómicas, xa que tal como indicamos anteriormente, da propia exposición de
motivos despréndese con claridade a diferencia entre as normas de conduta que debe
observar o sector, é dicir, a regulación do funcionamento do sector, e outra diferente é a
creación ou regulación de mecanismos para a resolución de queixas ou conflitos en vía
extraxudicial entre as entidades e a súa clientela.
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Existe na Galiza o Instituto Galego de Consumo que ten atribuídas precisamente
competencias para a defensa dos consumidores e consumidoras, e nomeadamente
constitúese en foro para a resolución extraxudicial de conflitos no ámbito do comercio.
En opinión do grupo parlamentario do BNG non existe razón algunha, nin legal
nin de carácter técnico, que xustifique a creación dun organismo específico para a
resolución extraxudicial dos conflitos que poidan xurdir no ámbito das relacións
comerciais entre entidades financeiras e a súa clientela. Antes ben, un organismo deste
tipo aparecería como unha sorte de foro privilexiado que provoque desconfianza social e
trunque os obxectivos que se din perseguir.
En todo caso a previsión do Estatuto de autonomía de Galiza é clara a este
respecto, tal como testemuña a existencia do Instituto Galego de Consumo, mais tamén
a existencia dun precedente, ben coñecido no noso país, como foi a arbitraxe realizada
no coñecido como conflito das preferentes.

Por estes motivos formúlase a seguinte interpelación:
Coñece a Xunta de Galiza o anteproxecto de lei do goberno do Estado para a
creación dunha autoridade administrativa independente para a defensa do cliente
financeiro?
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Sabe que basicamente consiste na constitución dun organismo para a resolución
extraxudicial de reclamacións entre entidades financeiras e a súa clientela?
Considera a Xunta de Galiza que este anteproxecto de lei podería estar a invadir
competencias autonómicas en materia de consumo?
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Que valoración fai a Xunta de Galiza do traballo realizado polo Instituto Galego
do Consumo e da Competencia en materia de resolución extraxudicial de reclamacións?
Considérao competente e capacitado para resolver reclamacións en materia de consumo
entre as entidades financeiras e a súa clientela?
Como valora a Xunta de Galiza as arbitraxes realizadas no conflito coñecido
como das preferentes?
Considera oportuna ou contraditoria a Xunta de Galiza a presenza do Banco de
España e da Comisión Nacional del Mercado de Valores nesta autoridade
administrativa independente para a defensa do cliente financeiro? Que valoración fai a
Xunta de Galiza do traballo desenvolto por estas institucións na defensa dos dereitos da
súa clientela?

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Daniel Pérez López na data 23/06/2022 16:45:43

Noa Presas Bergantiños na data 23/06/2022 16:45:46
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Ramón Fernández Alfonzo na data 23/06/2022 16:45:55
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