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COMISIóN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIóN, GANDARíA E MONTES
Aprobación con modiﬁcacións

ı 40508 (11/PNC-003563)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno do Estado para que se inclúan as explotacións extensivas de ceba tradicional nas axudas establecidas no Real decreto
428/2022, do 7 de xuño, que desenvolve o Plan nacional de resposta ás consecuencias económicas
150507
e sociais da guerra de Ucraína

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

ı 40425 (11/PNC-003554)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e seis deputados/as máis
Sobre o impulso que debe levar a cabo a Xunta de Galicia da calidade diferenciada dos produtos
alimenticios a través do fomento da inscrición de máis produtores aos distintos selos de certificación
150507

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións

ı 40429 (11/PNC-003555)
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e seis deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para mellorar a base territorial das explotacións agrícolas, gandeiras e forestais da nosa comunidade coa garantía da protección dos valores
150508
naturais patrimoniais e paisaxísticos

Rexeitamento da iniciativa

ı 10887 (11/PNC-001115)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa xestión e a presenza
150508
do lobo en Galicia, así como sobre a prevención e indemnización dos danos que causa

150490
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ı 35052 (11/PNC-003214)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Rivas Cruz, Xosé Luís
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para incluír no proceso de concentración parcelaria a propiedade común pública dos elementos patrimoniais da Ruta dos muíños e das
150508
idades da historia, no concello de Rodeiro

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

ı 40393 - 27151 (11/PRE-010023)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto dos catorce centros de saúde da área
sanitaria de Vigo aos que se lles acaba de restrinxir a actividade das unidades de atención pri150525
maria

ı 40386 - 27202 (11/PRE-010027)

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

ı 40380 - 27415 (11/PRE-010054)

150527

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a actuación do Goberno galego para repoñer a totalidade dos profesionais de atención pri150530
maria que teñen asignados o centro de saúde e o PAC de Vilalba

ı 40223 - 27425 (11/PRE-010056)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre as axudas outorgadas pola Xunta de Galicia a Ilunion Servicios Industriales para promover a
150532
integración laboral das persoas con discapacidade
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ı 40374 - 27593 (11/PRE-010059)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre o convenio colectivo de Xeal

ı 40219 - 27805 (11/PRE-010070)

150535

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre a situación laboral do persoal do centro especial de emprego Ilunion Servicios Industriales
150537

150491
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ı 40206 - 29190 (11/PRE-010141)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as medidas que debe impulsar a Xunta de Galicia respecto da elaboración do III Programa
Muller e Ciencia
150540

ı 40357 - 29931 (11/PRE-010191)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Rodil Fernández, Olalla
Sobre o apoio ás mobilizacións feministas do 8 de marzo e á demanda dos compromisos pendentes
150543

ı 40353 - 30208 (11/PRE-010215)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a implantación do servizo de hospitalización a domicilio e a situación laboral dos seus profesionais
150547

ı 40350 - 30315 (11/PRE-010226)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a situación acontecida no Punto de Atención Continuada da Parda, en Pontevedra, o domingo
6 de febreiro de 2022
150549

ı 40200 - 30541 (11/PRE-010247)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre a realización dun estudo respecto da situación das mulleres do rural galego en relación coa
igualdade e a violencia de xénero
150551

ı 40199 - 30796 (11/PRE-010277)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da alta temporalidade e desocupación da mocidade
galega e da fenda de xénero existente no mercado laboral
150553
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ı 40347 - 30839 (11/PRE-010281)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
Sobre a promoción dunha maior entrada das mulleres nas tecnoloxías da información e a comunicación
150556

ı 40111 - 31261 (11/PRE-010315)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia para garantir o dereito efectivo da lei de eutanasia
150559

150492
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ı 40473 - 31673 (11/PRE-010356)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a vixilancia e o seguimento do cumprimento das recomendacións da Comisión Permanente
de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos por parte das administracións marítimas
150561

ı 40556 - 32221 (11/PRE-010411)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respeto da incidencia das instalacións eólicas mariñas no
sector pesqueiro
150566

ı 40126 - 32859 (11/PRE-010496)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o incumprimento dos acordos parlamentarios respecto da necesidade de afrontar melloras
150569
e avances no centro hospitalario psiquiátrico de Conxo

ı 40096 - 33145 (11/PRE-010530)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións de Portos de Galicia respecto da construción de pantaláns ﬂotantes no peirao
de San Adrián de Cobres, no concello de Vilaboa
150571

ı 40328 - 33429 (11/PRE-010567)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego da evolución da débeda pública

150573

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a xestión das listas de espera do Servizo Galego de Saúde

150576

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre o incremento dos delitos de odio contra as persoas do colectivo LGTBI

150578

ı 40124 - 33908 (11/PRE-010611)

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 40322 - 33940 (11/PRE-010617)
ı 40190 - 34925 (11/PRE-010738)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre a necesidade de adoptar novas medidas para protexer a saúde e a seguridade laboral
150581

ı 40314 - 34936 (11/PRE-010739)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

150493
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Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre o orzamento do ano 2022 para o desenvolvemento de actividades encamiñadas á consecución da igualdade real do colectivo de lesbianas, gais, transxéneros, transexuais, bisexuais e inter150584
sexuais

ı 40326 - 35537 (11/PRE-010825)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do proxecto do novo instituto de ensino secundario
de Navia, en Vigo
150587

ı 40307 - 35600 (11/PRE-010833)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a negociación do convenio colectivo para a industria siderometalúrxica da provincia da Coruña
150589

ı 40305 - 35718 (11/PRE-010846)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para desenvolver un plan de información, formación e asesoramento técnico para garantir a sustentabilidade dos sistemas veciñais de abastecemento de
auga
150591

ı 40092 - 36168 (11/PRE-010900)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para previr e minimizar a contaminación, procedente das verteduras xeradas pola navegación, fronte ás costas galegas
150594

ı 40088 - 36255 (11/PRE-010914)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre o atraso nos compromisos de rexeneración e conservación da ría de Pontevedra e a súa contorna e as previsións respecto do informe sobre o proxecto de dragaxe do río Lérez
150597
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ı 40122 - 36293 (11/PRE-010917)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a forma de ﬁnanciamento por parte da Xunta de Galicia da matrícula gratuíta das escolas infantís municipais
150601

ı 40087 - 36310 (11/PRE-010920)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Pérez Fernández, Rosana
Sobre as intencións e previsións da Xunta de Galicia de iniciar o procedemento, entre o Concello
de Vilagarcía e Portos de Galicia, de transferencia da titularidade dos espazos de dominio público

150494
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portuario que non teñan uso portuario e están inseridos na trama urbana, así como as razóns da
150604
súa demora na desafectación

ı 40544 - 26352 (11/PRE-011002)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre o apoio ao pequeno comercio na convocatoria de subvencións para a renovación de electro150607
domésticos

ı 40542 - 26648 (11/PRE-011086)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o parque eólico dos Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade

ı 40403 - 26703 (11/PRE-011107)

150609

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre a crítica situación que atravesa o estaleiro Barreras e o perigo de desmantelamento da em150611
presa

ı 40541 - 26709 (11/PRE-011109)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre a situación e o futuro do sector da automoción en Vigo e Galicia

ı 40225 - 26724 (11/PRE-011118)

150613

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a reparación e o mantemento estrutural nas vivendas de promoción pública no barrio de
150615
Covadonga, en Ourense

ı 40545 - 26765 (11/PRE-011128)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 7 máis
Sobre os instrumentos que ten previsto desenvolver a Xunta de Galicia para reforzar o modelo de
150617
innovación aberta que se está a impulsar desde hai algúns anos
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ı 40540 - 26947 (11/PRE-011189)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre a información de que dispón a Xunta de Galicia sobre o proceso de venda de Barreras e as
oportunidades para dar a continuidade necesaria ao estaleiro
150619

ı 40480 - 26985 (11/PRE-011190)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis

150495
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Sobre os motivos polos que se declarou prioritario o proxecto de parque eólico da empresa Tiraventos, S. L.
150621

ı 40399 - 27048 (11/PRE-011204)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e Pérez Fernández, Rosana
Sobre as medidas que se deben tomar para recuperar a produción marisqueira na ría de Ferrol
150623

ı 40397 - 27083 (11/PRE-011215)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a situación da Rede de centros de información ás mulleres

ı 40396 - 27100 (11/PRE-011223)

150625

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Rodil Fernández, Olalla
Sobre as actuacións do Goberno galego para reforzar e ampliar a rede de centros de información
ás mulleres
150628

ı 40567 - 27101 (11/PRE-011224)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a compatibilidade dos usos portuarios e recreativos dos portos galegos

ı 40395 - 27108 (11/PRE-011229)

150631

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a reversión ao sistema público, en titularidade e xestión directa, do sistema de transporte
sanitario terrestre
150633

ı 40392 - 27152 (11/PRE-011249)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para tentar impedir os conﬂitos entre mexilloei150635
ros e percebeiros por mor da extraccion da mexilla en bancos naturais
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ı 40391 - 27153 (11/PRE-011250)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno de Galicia para a defensa do sector pesqueiro galego ante a proposta de cotas para 2022 do comisario europeo de Pesca
150637

ı 40390 - 27157 (11/PRE-011254)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do establecemento dun protocolo covid-19 para
os traballadores do mar
150639

150496
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ı 40389 - 27158 (11/PRE-011255)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para chegar a acordos co sector da pesca de
lecer
150641

ı 40388 - 27160 (11/PRE-011257)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a actuación da Xunta de Galicia ante a denegación de auxilio ao buque ‘Manuel Laura’, en Irlanda
150643

ı 40174 - 27173 (11/PRE-011260)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a necesidade de repoñer a atención pediátrica nos centros de saúde de Meis, Meaño, Ribadumia e A Illa de Arousa
150645

ı 40173 - 27175 (11/PRE-011261)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde para a reapertura dos consultorios pechados desde
o inicio da pandemia pola covid-19
150647

ı 40172 - 27182 (11/PRE-011263)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para repoñer o facultativo suprimido no punto de atención
continuada de Caldas de Reis
150649

ı 40385 - 27204 (11/PRE-011268)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego do impacto para os orzamentos públicos dos últimos datos
150651
de débeda pública de Galicia segundo o Banco de España
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ı 40534 - 27299 (11/PRE-011282)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación coa implantación dunha fábrica de ﬁbras téxtiles
150654
na Mariña de Lugo

ı 40565 - 27325 (11/PRE-011283)

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

150497
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Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución orzamentaria do terceiro trimestre
do ano 2021 da partida 723A, relativa á competitividade e mellora da calidade de produción pes150656
queira e da acuicultura

ı 40564 - 27354 (11/PRE-011284)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución orzamentaria do terceiro trimestre
do ano 2021 da partida 723B, relativa á regulación das producións e dos mercados da pesca
150660

ı 40563 - 27355 (11/PRE-011285)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución orzamentaria do terceiro trimestre
do ano 2021 da partida 723C, relativa ao desenvolvemento sustentable das zonas de pesca
150664

ı 40562 - 27366 (11/PRE-011288)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre os expedientes tramitados e os proxectos presentados ao abeiro da Orde do 18 de decembro
de 2020 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, de axudas para a innovación no sector pesqueiro coﬁnanciadas polo
FEMP e a súa convocatoria para o ano 2021
150668

ı 40478 - 27428 (11/PRE-011303)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 4 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para impedir o avance da deterioración
150671
e abandono das instalacións portuarias e para mellorar a prestación de servizos

ı 40107 - 27443 (11/PRE-011317)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia respecto da situación de mortaldade de mo150675
luscos derivada do exceso de auga doce nas rías de Arousa e Pontevedra
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ı 40170 - 27520 (11/PRE-011338)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de abrir un proceso de diálogo cos concellos e coas depu150677
tacións para estudar e redeﬁnir os posibles cambios no mapa actual de xeodestinos

ı 40104 - 27524 (11/PRE-011340)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións de Portos de Galicia para ampliar e reformar a nave de redeiras de Cangas 150679

150498
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ı 40169 - 27526 (11/PRE-011341)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para apoiar o desenvolvemento turístico da cidade de Vigo
150681

ı 40103 - 27537 (11/PRE-011347)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a negativa de Portos de Galicia a reverter a titularidade da parcela número 7 da travesía do
Porto, en Burela, a dominio municipal
150684

ı 40222 - 27538 (11/PRE-011348)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as xestións realizadas pola Axencia de Turismo de Galicia para mellorar o turismo de cruceiros
150687
no porto de Vigo

ı 40102 - 27539 (11/PRE-011349)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a negativa de Portos de Galicia a reverter a titularidade do miradoiro da Limosa, de Burela,
a dominio municipal
150690

ı 40561 - 27547 (11/PRE-011353)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da execución orzamentaria da partida 513A no segundo trimestre do ano 2021,
relativa á construción, conservación e explotación portuaria
150693

ı 40560 - 27548 (11/PRE-011354)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da execución orzamentaria da partida 514A no segundo trimestre do ano 2021,
150697
relativa a infraestruturas pesqueiras
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ı 40559 - 27549 (11/PRE-011355)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a execución orzamentaria da partida 723B no segundo trimestre do ano 2021, relativa á re150701
gulación das producións e dos mercados da pesca

ı 40101 - 27552 (11/PRE-011358)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para implantar no vindeiro curso académico, na Mariña lucense,
ciclos formativos da familia náutico-pesqueira que formen patróns de litoral e mecánicos navais
150705

150499
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ı 40375 - 27560 (11/PRE-011364)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre os criterios da Xunta de Galicia para o acceso profesional a un ben de dominio público como
é o auditorio do monte do Gozo
150707

ı 40373 - 27725 (11/PRE-011419)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a desigualdade que provocan no medio rural os programas de desenvolvemento rural e plans
estratéxicos da Política Agrícola Comunitaria
150710

ı 40218 - 27807 (11/PRE-011446)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre a situación laboral do persoal do centro especial de emprego Ilunion Servicios Industriales
150712

ı 40168 - 27894 (11/PRE-011452)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que se van tomar para prestar unha atención digna á saúde mental

ı 40372 - 28131 (11/PRE-011480)

150715

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre a postura da Xunta de Galicia respecto do impulso das políticas públicas en materia de servizos sociais, sanidade, seguridade e igualdade para a abolición da prostitución
150717

ı 40370 - 28152 (11/PRE-011486)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da restitución das urxencias médicas na Casa do
Mar de Moaña
150721

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 40217 - 29123 (11/PRE-011633)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do establecemento dun verdadeiro plan de choque
150723
para salvar o turismo

ı 40216 - 29146 (11/PRE-011652)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dalgún plan sobre a oferta turística nas zonas
150725
rurais

150500
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ı 40214 - 29153 (11/PRE-011659)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da apertura dun proceso de diálogo cos concellos
e coas deputacións para estudar e redeﬁnir os posibles cambios no actual Mapa de xeodestinos
turísticos de Galicia
150727

ı 40213 - 29156 (11/PRE-011661)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun plan estratéxico termal para
150729
cada unha das catro provincias de Galicia

ı 40211 - 29157 (11/PRE-011662)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun novo plan estratéxico termal
para Ourense
150731

ı 40165 - 29158 (11/PRE-011663)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución, no primeiro semestre de 2021, das
obras de renovación das beirarrúas da estrada PO-552 ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, no
concello de Nigrán
150733

ı 40164 - 29161 (11/PRE-011666)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a redacción do proxecto de construción da senda peo150736
nil e ciclista na PO-313, en Moaña

ı 40163 - 29162 (11/PRE-011667)

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade respecto da adxudicación, no
primeiro semestre de 2021, das obras de construción dunha senda peonil e ciclista entre A Moureira
150739
e Palmás, no concello de Moaña

ı 40209 - 29165 (11/PRE-011670)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a formalización do cambio do xeodestino Manzaneda- Trevinca, solicitado polo Concello da Pobra de Trives, ao xeodestino Ribeira Sacra
150742

ı 40162 - 29167 (11/PRE-011672)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

150501
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Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da execución das obras da rotonda de Elduayen,
150744
no concello de Gondomar

ı 40178 - 29171 (11/PRE-011676)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a realización das obras de soterramento da avenida
150747
de Beiramar, en Vigo

ı 40208 - 29175 (11/PRE-011680)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para elaborar un programa de termalismo social 150750

ı 40177 - 29192 (11/PRE-011686)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da aprobación do III Programa Muller e Ciencia
150752

ı 40204 - 29518 (11/PRE-011736)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os motivos polos que este ano a Axencia Turismo de Galicia non empregou o procedemento
de concesión en réxime de concorrencia competitiva para a concesión das subvencións a concellos
de ata dez mil habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas
150755

ı 40532 - 29693 (11/PRE-011763)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 4 máis
Sobre a transparencia na comunicación das actuacións da Xunta de Galicia en relación coa posible
implantación de parques eólicos mariños nas costas galegas
150758

ı 40356 - 29933 (11/PRE-011778)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Rodil Fernández, Olalla
Sobre o apoio ás mobilizacións feministas do 8 de marzo e á demanda dos compromisos pendentes
150760
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 40203 - 29963 (11/PRE-011782)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a promoción turística internacional de Galicia

ı 40531 - 30190 (11/PRE-011801)

150764

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis

150502
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Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para incoar expedientes ás entidades respon150767
sables da demora na remisión de facturas da luz

ı 40354 - 30206 (11/PRE-011803)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a implantación do servizo de hospitalización a domicilio

ı 40201 - 30223 (11/PRE-011805)

150769

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do transporte de pasaxeiros entre A Guarda e Caminha para dar continuidade ao Camiño Portugués da Costa
150771

ı 40351 - 30313 (11/PRE-011812)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a situación acontecida no Punto de Atención Continuada da Parda, en Pontevedra, o domingo
150774
6 de febreiro de 2022

ı 40475 - 30751 (11/PRE-011851)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a prórroga do contrato da inspección técnica de vehículos

ı 40348 - 30838 (11/PRE-011861)

150776

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
Sobre a promoción dunha maior entrada das mulleres nas tecnoloxías da información e a comuni150778
cación

ı 40098 - 31263 (11/PRE-011908)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia para garantir o dereito efectivo da lei de eu150781
tanasia

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 40558 - 31496 (11/PRE-011927)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da proposta de convenio para destinar dous pavillóns do Instituto Feiral de Vigo ao uso da práctica deportiva
150783

ı 40198 - 31862 (11/PRE-011959)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis

150503
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Sobre o motivo para non incluír as illas Cíes na convocatoria para desenvolver accións con perspectiva turística en bens de interese cultural dentro do Plan nacional Xacobeo do Goberno de Es150785
paña

ı 40472 - 31867 (11/PRE-011960)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a previsión de Portos de Galicia en relación co servizo de transporte de pasaxeiros entre as
150787
vilas da Guarda e Caminha

ı 40470 - 32223 (11/PRE-011989)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respeto da incidencia das instalacións eólicas mariñas no
sector pesqueiro
150790

ı 40345 - 32530 (11/PRE-012030)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da anulación da adxudicación do contrato de xestión da estación de esquí de Manzaneda
150793

ı 40343 - 32580 (11/PRE-012037)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a postura da Xunta de Galicia respecto da construción dun novo centro de saúde en Negreira
150795

ı 40197 - 32715 (11/PRE-012060)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a anulación do contrato de xestión da sociedade pública Estación de Inverno de Manzaneda
á empresa Artabria Turismo S.L.
150797

ı 40196 - 32826 (11/PRE-012073)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a inclusión do concello de Vilanova de Arousa no xeodestino do Salnés

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 40337 - 32873 (11/PRE-012079)

150799

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e Presas Bergantiños, Noa
Sobre o ofrecemento á familia de Jéssica Méndez por parte da Xunta de Galicia dos mecanismos
150801
de que dispón a lexislación galega nos casos de violencia machista

ı 40227 - 32887 (11/PRE-012080)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

150504
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Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre o motivo das diferentes incidencias na plataforma virtual para solicitar o Bono turístico Que150805
damosenGalicia22

ı 40555 - 33149 (11/PRE-012113)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento da partida orzamentaria dedicada
150807
ao bono social eléctrico

ı 40331 - 33406 (11/PRE-012146)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do investimento da partida orzamentaria en políticas dirixidas á muller
150809

ı 40327 - 33431 (11/PRE-012150)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego da evolución da débeda pública

150812

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa ruta do Camiño dos Faros

150815

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre os datos de derivación de pacientes á sanidade privada nos últimos cinco anos

150817

ı 40195 - 33538 (11/PRE-012161)
ı 40325 - 33910 (11/PRE-012201)
ı 40194 - 33926 (11/PRE-012206)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre o custo para a Xunta de Galicia da campaña de promoción turística entre mozos e mozas re150819
alizada por instagrammers

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 40321 - 33942 (11/PRE-012208)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre as medidas previstas desde o Executivo galego ante o aumento das denuncias por delitos
de odio contra as persoas do colectivo LGTBI
150821

ı 40320 - 34182 (11/PRE-012244)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis

150505
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Sobre o orzamento previsto pola Xunta de Galicia para o proxecto de remodelación do antigo psi150824
quiátrico do Rebullón, no concello de Mos

ı 40319 - 34320 (11/PRE-012259)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 4 máis
Sobre a garantía dos dereitos lingüísticos dos galegofalantes no ámbito sanitario

ı 40193 - 34715 (11/PRE-012300)

150826

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de mellorar a accesibilidade aos albergues públicos de peregrinos
150828

ı 40192 - 34724 (11/PRE-012302)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a porcentaxe de execución da liña estratéxica Galicia destino seguro e de saúde 2021-2023
150830

ı 40317 - 34898 (11/PRE-012324)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre o horario do Punto de Atención Continuada de Rianxo

ı 40316 - 34934 (11/PRE-012329)

150832

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre o orzamento do ano 2022 para o desenvolvemento de actividades encamiñadas á consecución da igualdade real do colectivo de lesbianas, gais, transxéneros, transexuais, bisexuais e inter150834
sexuais

ı 40311 - 35133 (11/PRE-012346)

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre a consideración da visita a Sanxenxo do rei emérito como reclamo turístico

150837
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 7ª, AGRICULTURA, ALIMENTACIóN, GANDARíA E MONTES
A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 23 de setembro de
2022, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación con modiﬁcacións
- 40508 (11/PNC-003563)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno do Estado para que se inclúan as explotacións extensivas de ceba tradicional nas axudas establecidas no Real decreto
428/2022, do 7 de xuño, que desenvolve o Plan nacional de resposta ás consecuencias económicas
e sociais da guerra de Ucraína
BOPG nº 379, do 14.09.2022
Sométese a votación por puntos:
Punto 1: resulta aprobado por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
Punto 2: resulta rexeitado por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento insta a Xunta a reclamar do Goberno do Estado a modiﬁcación do RD 428/2022, do
7 de xuño, e que na súa alínea d) inclúa os produtores e produtoras perceptores dos pagamentos
directos da PAC regulados no Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, que neste decreto ﬁguran na alínea a): “a) terneros cebados en la misma explotación de nacimiento o en cebaderos comunitarios gestionados por productores de vaca nodriza en la región España peninsular.”»

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 40425 (11/PNC-003554)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e seis deputados/as máis
Sobre o impulso que debe levar a cabo a Xunta de Galicia da calidade diferenciada dos produtos
alimenticios a través do fomento da inscrición de máis produtores aos distintos selos de certiﬁcación
BOPG nº 379, do 14.09.2022

150507
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Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a continuar impulsando a calidade diferenciada
dos produtos alimenticios fomentando a inscrición de máis produtores e produtoras nos distintos
selos de certiﬁcación, que teña á fronte unha Axencia Galega para Calidade Alimentaria que poña
en marcha unha web propia transparente que cumpra coas súas obrigas como axencia previstas
na Lofaxga, publicando o contrato plurianual de xestión que cumpra co artigo 80 da dita lei, o plan
de acción anual que debe aprobarse no primeiro trimestre de cada ano, o informe de actividade e
as contas anuais.»

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións
- 40429 (11/PNC-003555)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e seis deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para mellorar a base territorial das explotacións agrícolas, gandeiras e forestais da nosa comunidade coa garantía da protección dos valores
naturais patrimoniais e paisaxísticos
BOPG nº 379, do 14.09.2022
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a persistir no impulso das ferramentas de mobilización da terra agraria na nosa comunidade a través da elaboración dun manual práctico para a
súa integración paisaxística.»

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rexeitamento da iniciativa
- 10887 (11/PNC-001115)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa xestión e a presenza
do lobo en Galicia, así como sobre a prevención e indemnización dos danos que causa
BOPG nº 100, do 23.02.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 35052 (11/PNC-003214)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Rivas Cruz, Xosé Luís

150508
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para incluír no proceso de concentración parcelaria a propiedade común pública dos elementos patrimoniais da Ruta dos muíños e das
idades da historia, no concello de Rodeiro
BOPG nº 323, do 25.05.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 12 de setembro de 2022, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación
- 40393 - 27151 (11/PRE-010023)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto dos catorce centros de saúde da área sanitaria de Vigo aos que se lles acaba de restrinxir a actividade das unidades de atención primaria
- 40386 - 27202 (11/PRE-010027)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a información, evolución e previsións da débeda pública de Galicia

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
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- 40380 - 27415 (11/PRE-010054)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a actuación do Goberno galego para repoñer a totalidade dos profesionais de atención primaria que teñen asignados o centro de saúde e o PAC de Vilalba
- 40223 - 27425 (11/PRE-010056)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre as axudas outorgadas pola Xunta de Galicia a Ilunion Servicios Industriales para promover a
integración laboral das persoas con discapacidade
- 40374 - 27593 (11/PRE-010059)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre o convenio colectivo de Xeal
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- 40219 - 27805 (11/PRE-010070)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre a situación laboral do persoal do centro especial de emprego Ilunion Servicios Industriales
- 40206 - 29190 (11/PRE-010141)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as medidas que debe impulsar a Xunta de Galicia respecto da elaboración do III Programa
Muller e Ciencia
- 40357 - 29931 (11/PRE-010191)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Rodil Fernández, Olalla
Sobre o apoio ás mobilizacións feministas do 8 de marzo e á demanda dos compromisos pendentes
- 40353 - 30208 (11/PRE-010215)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a implantación do servizo de hospitalización a domicilio e a situación laboral dos seus profesionais
- 40350 - 30315 (11/PRE-010226)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a situación acontecida no Punto de Atención Continuada da Parda, en Pontevedra, o domingo
6 de febreiro de 2022

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 40200 - 30541 (11/PRE-010247)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre a realización dun estudo respecto da situación das mulleres do rural galego en relación coa
igualdade e a violencia de xénero
- 40199 - 30796 (11/PRE-010277)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da alta temporalidade e desocupación da mocidade
galega e da fenda de xénero existente no mercado laboral
- 40347 - 30839 (11/PRE-010281)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
Sobre a promoción dunha maior entrada das mulleres nas tecnoloxías da información e a comunicación
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- 40111 - 31261 (11/PRE-010315)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia para garantir o dereito efectivo da lei de eutanasia
- 40473 - 31673 (11/PRE-010356)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a vixilancia e o seguimento do cumprimento das recomendacións da Comisión Permanente
de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos por parte das administracións marítimas
- 40556 - 32221 (11/PRE-010411)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respeto da incidencia das instalacións eólicas mariñas no
sector pesqueiro
- 40126 - 32859 (11/PRE-010496)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o incumprimento dos acordos parlamentarios respecto da necesidade de afrontar melloras
e avances no centro hospitalario psiquiátrico de Conxo
- 40096 - 33145 (11/PRE-010530)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións de Portos de Galicia respecto da construción de pantaláns ﬂotantes no peirao
de San Adrián de Cobres, no concello de Vilaboa
- 40328 - 33429 (11/PRE-010567)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego da evolución da débeda pública

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 40124 - 33908 (11/PRE-010611)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a xestión das listas de espera do Servizo Galego de Saúde
- 40322 - 33940 (11/PRE-010617)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre o incremento dos delitos de odio contra as persoas do colectivo LGTBI
- 40190 - 34925 (11/PRE-010738)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre a necesidade de adoptar novas medidas para protexer a saúde e a seguridade laboral
- 40314 - 34936 (11/PRE-010739)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre o orzamento do ano 2022 para o desenvolvemento de actividades encamiñadas á consecución da igualdade real do colectivo de lesbianas, gais, transxéneros, transexuais, bisexuais e intersexuais
- 40326 - 35537 (11/PRE-010825)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do proxecto do novo instituto de ensino secundario
de Navia, en Vigo
- 40307 - 35600 (11/PRE-010833)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a negociación do convenio colectivo para a industria siderometalúrxica da provincia da Coruña
- 40305 - 35718 (11/PRE-010846)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para desenvolver un plan de información, formación e asesoramento técnico para garantir a sustentabilidade dos sistemas veciñais de abastecemento de
auga

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
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- 40092 - 36168 (11/PRE-010900)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para previr e minimizar a contaminación, procedente das verteduras xeradas pola navegación, fronte ás costas galegas
- 40088 - 36255 (11/PRE-010914)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre o atraso nos compromisos de rexeneración e conservación da ría de Pontevedra e a súa contorna e as previsións respecto do informe sobre o proxecto de dragaxe do río Lérez
- 40122 - 36293 (11/PRE-010917)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a forma de ﬁnanciamento por parte da Xunta de Galicia da matrícula gratuíta das escolas infantís municipais
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- 40087 - 36310 (11/PRE-010920)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Pérez Fernández, Rosana
Sobre as intencións e previsións da Xunta de Galicia de iniciar o procedemento, entre o Concello
de Vilagarcía e Portos de Galicia, de transferencia da titularidade dos espazos de dominio público
portuario que non teñan uso portuario e están inseridos na trama urbana, así como as razóns da
súa demora na desafectación
- 40544 - 26352 (11/PRE-011002)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre o apoio ao pequeno comercio na convocatoria de subvencións para a renovación de electrodomésticos
- 40542 - 26648 (11/PRE-011086)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o parque eólico dos Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade
- 40403 - 26703 (11/PRE-011107)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre a crítica situación que atravesa o estaleiro Barreras e o perigo de desmantelamento da empresa
- 40541 - 26709 (11/PRE-011109)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre a situación e o futuro do sector da automoción en Vigo e Galicia

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
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- 40225 - 26724 (11/PRE-011118)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a reparación e o mantemento estrutural nas vivendas de promoción pública no barrio de
Covadonga, en Ourense
- 40545 - 26765 (11/PRE-011128)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 7 máis
Sobre os instrumentos que ten previsto desenvolver a Xunta de Galicia para reforzar o modelo de
innovación aberta que se está a impulsar desde hai algúns anos
- 40540 - 26947 (11/PRE-011189)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre a información de que dispón a Xunta de Galicia sobre o proceso de venda de Barreras e as
oportunidades para dar a continuidade necesaria ao estaleiro
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- 40480 - 26985 (11/PRE-011190)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre os motivos polos que se declarou prioritario o proxecto de parque eólico da empresa Tiraventos, S. L.
- 40399 - 27048 (11/PRE-011204)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e Pérez Fernández, Rosana
Sobre as medidas que se deben tomar para recuperar a produción marisqueira na ría de Ferrol
- 40397 - 27083 (11/PRE-011215)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a situación da Rede de centros de información ás mulleres
- 40396 - 27100 (11/PRE-011223)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Rodil Fernández, Olalla
Sobre as actuacións do Goberno galego para reforzar e ampliar a rede de centros de información
ás mulleres
- 40567 - 27101 (11/PRE-011224)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a compatibilidade dos usos portuarios e recreativos dos portos galegos
- 40395 - 27108 (11/PRE-011229)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a reversión ao sistema público, en titularidade e xestión directa, do sistema de transporte
sanitario terrestre

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
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- 40392 - 27152 (11/PRE-011249)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para tentar impedir os conﬂitos entre mexilloeiros e percebeiros por mor da extraccion da mexilla en bancos naturais
- 40391 - 27153 (11/PRE-011250)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno de Galicia para a defensa do sector pesqueiro galego ante a proposta de cotas para 2022 do comisario europeo de Pesca
- 40390 - 27157 (11/PRE-011254)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do establecemento dun protocolo covid-19 para
os traballadores do mar
- 40389 - 27158 (11/PRE-011255)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para chegar a acordos co sector da pesca de
lecer
- 40388 - 27160 (11/PRE-011257)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a actuación da Xunta de Galicia ante a denegación de auxilio ao buque ‘Manuel Laura’, en Irlanda
- 40174 - 27173 (11/PRE-011260)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a necesidade de repoñer a atención pediátrica nos centros de saúde de Meis, Meaño, Ribadumia e A Illa de Arousa
- 40173 - 27175 (11/PRE-011261)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde para a reapertura dos consultorios pechados desde
o inicio da pandemia pola covid-19

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
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- 40172 - 27182 (11/PRE-011263)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para repoñer o facultativo suprimido no punto de atención
continuada de Caldas de Reis
- 40385 - 27204 (11/PRE-011268)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego do impacto para os orzamentos públicos dos últimos datos
de débeda pública de Galicia segundo o Banco de España
- 40534 - 27299 (11/PRE-011282)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación coa implantación dunha fábrica de ﬁbras téxtiles
na Mariña de Lugo
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- 40565 - 27325 (11/PRE-011283)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución orzamentaria do terceiro trimestre
do ano 2021 da partida 723A, relativa á competitividade e mellora da calidade de produción pesqueira e da acuicultura
- 40564 - 27354 (11/PRE-011284)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución orzamentaria do terceiro trimestre
do ano 2021 da partida 723B, relativa á regulación das producións e dos mercados da pesca
- 40563 - 27355 (11/PRE-011285)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución orzamentaria do terceiro trimestre
do ano 2021 da partida 723C, relativa ao desenvolvemento sustentable das zonas de pesca
- 40562 - 27366 (11/PRE-011288)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre os expedientes tramitados e os proxectos presentados ao abeiro da Orde do 18 de decembro
de 2020 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, de axudas para a innovación no sector pesqueiro coﬁnanciadas polo
FEMP e a súa convocatoria para o ano 2021
- 40478 - 27428 (11/PRE-011303)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 4 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para impedir o avance da deterioración
e abandono das instalacións portuarias e para mellorar a prestación de servizos

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
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- 40107 - 27443 (11/PRE-011317)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia respecto da situación de mortaldade de moluscos derivada do exceso de auga doce nas rías de Arousa e Pontevedra
- 40170 - 27520 (11/PRE-011338)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de abrir un proceso de diálogo cos concellos e coas deputacións para estudar e redeﬁnir os posibles cambios no mapa actual de xeodestinos
- 40104 - 27524 (11/PRE-011340)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións de Portos de Galicia para ampliar e reformar a nave de redeiras de Cangas
- 40169 - 27526 (11/PRE-011341)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para apoiar o desenvolvemento turístico da cidade de Vigo
- 40103 - 27537 (11/PRE-011347)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a negativa de Portos de Galicia a reverter a titularidade da parcela número 7 da travesía do
Porto, en Burela, a dominio municipal
- 40222 - 27538 (11/PRE-011348)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as xestións realizadas pola Axencia de Turismo de Galicia para mellorar o turismo de cruceiros
no porto de Vigo
- 40102 - 27539 (11/PRE-011349)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a negativa de Portos de Galicia a reverter a titularidade do miradoiro da Limosa, de Burela,
a dominio municipal
- 40561 - 27547 (11/PRE-011353)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da execución orzamentaria da partida 513A no segundo trimestre do ano 2021,
relativa á construción, conservación e explotación portuaria
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- 40560 - 27548 (11/PRE-011354)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da execución orzamentaria da partida 514A no segundo trimestre do ano 2021,
relativa a infraestruturas pesqueiras
- 40559 - 27549 (11/PRE-011355)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a execución orzamentaria da partida 723B no segundo trimestre do ano 2021, relativa á regulación das producións e dos mercados da pesca
- 40101 - 27552 (11/PRE-011358)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para implantar no vindeiro curso académico, na Mariña lucense,
ciclos formativos da familia náutico-pesqueira que formen patróns de litoral e mecánicos navais
- 40375 - 27560 (11/PRE-011364)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre os criterios da Xunta de Galicia para o acceso profesional a un ben de dominio público como
é o auditorio do monte do Gozo
- 40373 - 27725 (11/PRE-011419)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a desigualdade que provocan no medio rural os programas de desenvolvemento rural e plans
estratéxicos da Política Agrícola Comunitaria
- 40218 - 27807 (11/PRE-011446)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre a situación laboral do persoal do centro especial de emprego Ilunion Servicios Industriales
- 40168 - 27894 (11/PRE-011452)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que se van tomar para prestar unha atención digna á saúde mental
- 40372 - 28131 (11/PRE-011480)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre a postura da Xunta de Galicia respecto do impulso das políticas públicas en materia de servizos sociais, sanidade, seguridade e igualdade para a abolición da prostitución
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- 40370 - 28152 (11/PRE-011486)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da restitución das urxencias médicas na Casa do
Mar de Moaña
- 40217 - 29123 (11/PRE-011633)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do establecemento dun verdadeiro plan de choque
para salvar o turismo
- 40216 - 29146 (11/PRE-011652)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a elaboración por parte do Goberno galego dalgún plan sobre a oferta turística nas zonas
rurais
- 40214 - 29153 (11/PRE-011659)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da apertura dun proceso de diálogo cos concellos
e coas deputacións para estudar e redeﬁnir os posibles cambios no actual Mapa de xeodestinos
turísticos de Galicia
- 40213 - 29156 (11/PRE-011661)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun plan estratéxico termal para
cada unha das catro provincias de Galicia
- 40211 - 29157 (11/PRE-011662)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun novo plan estratéxico termal
para Ourense
- 40165 - 29158 (11/PRE-011663)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución, no primeiro semestre de 2021, das
obras de renovación das beirarrúas da estrada PO-552 ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, no
concello de Nigrán
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- 40164 - 29161 (11/PRE-011666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a redacción do proxecto de construción da senda peonil e ciclista na PO-313, en Moaña
- 40163 - 29162 (11/PRE-011667)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade respecto da adxudicación, no
primeiro semestre de 2021, das obras de construción dunha senda peonil e ciclista entre A Moureira
e Palmás, no concello de Moaña
- 40209 - 29165 (11/PRE-011670)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
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Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a formalización do cambio do xeodestino Manzaneda- Trevinca, solicitado polo Concello da Pobra de Trives, ao xeodestino Ribeira Sacra
- 40162 - 29167 (11/PRE-011672)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da execución das obras da rotonda de Elduayen,
no concello de Gondomar
- 40178 - 29171 (11/PRE-011676)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a realización das obras de soterramento da avenida
de Beiramar, en Vigo
- 40208 - 29175 (11/PRE-011680)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para elaborar un programa de termalismo social
- 40177 - 29192 (11/PRE-011686)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da aprobación do III Programa Muller e Ciencia
- 40204 - 29518 (11/PRE-011736)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os motivos polos que este ano a Axencia Turismo de Galicia non empregou o procedemento
de concesión en réxime de concorrencia competitiva para a concesión das subvencións a concellos
de ata dez mil habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 40532 - 29693 (11/PRE-011763)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 4 máis
Sobre a transparencia na comunicación das actuacións da Xunta de Galicia en relación coa posible
implantación de parques eólicos mariños nas costas galegas
- 40356 - 29933 (11/PRE-011778)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Rodil Fernández, Olalla
Sobre o apoio ás mobilizacións feministas do 8 de marzo e á demanda dos compromisos pendentes
- 40203 - 29963 (11/PRE-011782)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a promoción turística internacional de Galicia
- 40531 - 30190 (11/PRE-011801)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para incoar expedientes ás entidades responsables da demora na remisión de facturas da luz
- 40354 - 30206 (11/PRE-011803)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a implantación do servizo de hospitalización a domicilio
- 40201 - 30223 (11/PRE-011805)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do transporte de pasaxeiros entre A Guarda e Caminha para dar continuidade ao Camiño Portugués da Costa
- 40351 - 30313 (11/PRE-011812)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a situación acontecida no Punto de Atención Continuada da Parda, en Pontevedra, o domingo
6 de febreiro de 2022
- 40475 - 30751 (11/PRE-011851)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a prórroga do contrato da inspección técnica de vehículos

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 40348 - 30838 (11/PRE-011861)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
Sobre a promoción dunha maior entrada das mulleres nas tecnoloxías da información e a comunicación
- 40098 - 31263 (11/PRE-011908)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia para garantir o dereito efectivo da lei de eutanasia
- 40558 - 31496 (11/PRE-011927)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da proposta de convenio para destinar dous pavillóns do Instituto Feiral de Vigo ao uso da práctica deportiva
- 40198 - 31862 (11/PRE-011959)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre o motivo para non incluír as illas Cíes na convocatoria para desenvolver accións con perspectiva turística en bens de interese cultural dentro do Plan nacional Xacobeo do Goberno de España
- 40472 - 31867 (11/PRE-011960)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a previsión de Portos de Galicia en relación co servizo de transporte de pasaxeiros entre as
vilas da Guarda e Caminha
- 40470 - 32223 (11/PRE-011989)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respeto da incidencia das instalacións eólicas mariñas no
sector pesqueiro
- 40345 - 32530 (11/PRE-012030)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da anulación da adxudicación do contrato de xestión da estación de esquí de Manzaneda
- 40343 - 32580 (11/PRE-012037)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a postura da Xunta de Galicia respecto da construción dun novo centro de saúde en Negreira

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 40197 - 32715 (11/PRE-012060)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a anulación do contrato de xestión da sociedade pública Estación de Inverno de Manzaneda
á empresa Artabria Turismo S.L.
- 40196 - 32826 (11/PRE-012073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a inclusión do concello de Vilanova de Arousa no xeodestino do Salnés
- 40337 - 32873 (11/PRE-012079)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rodil Fernández, Olalla e Presas Bergantiños, Noa
Sobre o ofrecemento á familia de Jéssica Méndez por parte da Xunta de Galicia dos mecanismos
de que dispón a lexislación galega nos casos de violencia machista
- 40227 - 32887 (11/PRE-012080)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre o motivo das diferentes incidencias na plataforma virtual para solicitar o Bono turístico QuedamosenGalicia22
- 40555 - 33149 (11/PRE-012113)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento da partida orzamentaria dedicada
ao bono social eléctrico
- 40331 - 33406 (11/PRE-012146)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do investimento da partida orzamentaria en políticas dirixidas á muller
- 40327 - 33431 (11/PRE-012150)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego da evolución da débeda pública
- 40195 - 33538 (11/PRE-012161)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa ruta do Camiño dos Faros

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 40325 - 33910 (11/PRE-012201)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre os datos de derivación de pacientes á sanidade privada nos últimos cinco anos
- 40194 - 33926 (11/PRE-012206)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre o custo para a Xunta de Galicia da campaña de promoción turística entre mozos e mozas realizada por instagrammers
- 40321 - 33942 (11/PRE-012208)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
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Sobre as medidas previstas desde o Executivo galego ante o aumento das denuncias por delitos
de odio contra as persoas do colectivo LGTBI
- 40320 - 34182 (11/PRE-012244)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre o orzamento previsto pola Xunta de Galicia para o proxecto de remodelación do antigo psiquiátrico do Rebullón, no concello de Mos
- 40319 - 34320 (11/PRE-012259)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 4 máis
Sobre a garantía dos dereitos lingüísticos dos galegofalantes no ámbito sanitario
- 40193 - 34715 (11/PRE-012300)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de mellorar a accesibilidade aos albergues públicos de peregrinos
- 40192 - 34724 (11/PRE-012302)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a porcentaxe de execución da liña estratéxica Galicia destino seguro e de saúde 2021-2023
- 40317 - 34898 (11/PRE-012324)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre o horario do Punto de Atención Continuada de Rianxo

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 40316 - 34934 (11/PRE-012329)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre o orzamento do ano 2022 para o desenvolvemento de actividades encamiñadas á consecución da igualdade real do colectivo de lesbianas, gais, transxéneros, transexuais, bisexuais e intersexuais
- 40311 - 35133 (11/PRE-012346)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre a consideración da visita a Sanxenxo do rei emérito como reclamo turístico
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 27151, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Leticia Gallego Sanromán e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as previsións do Servizo Galego de
Saúde respecto dos catorce centros de saúde á área sanitaria de Vigo aos que se lle
acaba de restrinxir a actividade das unidades de atención primaria” (publicada no
BOPG número 258 do 18 de xaneiro de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Pleno na sesión celebrada o 25 de xaneiro do 2022 no debate da iniciativa con
número de rexistro 27149 presentada polo mesmo grupo parlamentario.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-3J6MRENJD-4
Verificación:
CVE-PREPAR: d3831a80-2498-ad47-c5f3-1ec866f24687
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NmQ3MGZiMGQtMWZmZi00ZWQ0LWJjNDQtMWY5MjViMjJhYWMx&start=14914
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 27202, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a información, evolución e previsións da
débeda pública de Galicia”, (publicada no BOPG número 262 do 24 de xaneiro de 2022),
teño a honra de trasladarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Facenda e Administración Pública, que ten o seguinte contido:
“Galicia reduciu un 3,4% o seu endebedamento no primeiro trimestre do 2022, o que supuxo
rebaixar a súa débeda en 401 millóns de euros, segundo o Protocolo de Déficit Excesivo
(PDE) correspondentes ao primeiro trimestre do ano publicados polo Banco de España.
Con estes datos, Galicia diminuíu 1,1 puntos o seu endebedamento en relación ao seu PIB,
ata o 17,4%, e sitúase, deste xeito, como a terceira comunidade autónoma de réxime común

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-43lLjUatZ-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 332eec84-5f41-e2e0-96b1-0f2ca38dbfa9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

cunha menor ratio débeda/PIB.
Ademais, a Comunidade galega aumentou no primeiro trimestre do ano o seu diferencial
positivo de débeda coa media, ata os 7,7 puntos, xa que o conxunto das CC.AA. teñen unha
ratio débeda/PIB do 25,1%. Desta forma, o organismo regulador volve situar á Comunidade
Autónoma galega como a terceira de réxime común con menor endebedamento de toda
España.
Así mesmo, Galicia pechou o primeiro trimestre de 2022 sendo a 2ª Comunidade Autónoma
con menor endebedamento por habitante de España. A débeda por habitante sitúase na
comunidade galega nos 4.204 euros, fronte aos 6.568 euros da media de comunidades, co
que cada galego debe hoxe 2.341 euros menos que a media autonómica.
O Banco de España ratifica ademais que Galicia é a comunidade autónoma con menor
aumento de volume de débeda desde o ano 2008, exercicio no que comezou a tendencia
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ascendente na evolución do endebedamento no conxunto das administracións públicas de
España, incluídas as comunidades autónomas.
A redución do endebedamento nos últimos exercicios fai que Galicia estea nunha mellor
posición financeira para responder ás esixencias económicas derivadas dos efectos
negativos do coronavirus e da alza de prezos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-43lLjUatZ-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 332eec84-5f41-e2e0-96b1-0f2ca38dbfa9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

paxina 2 de 2
150528

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-43lLjUatZ-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/09/2022 13:20:29

150529

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1538262
Data
06/09/2022 13:19

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 27415, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a actuación do Goberno galego para
repoñer a totalidade dos profesionais de atención primaria que teñen asignados o
centro de saúde e o PAC de Vilalba” (publicada no BOPG número 262 do 24 de xaneiro
de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo do Pleno na sesión celebrada o 8 de marzo do 2022 no debate da iniciativa con
número de rexistro 27413 presentada polo mesmo grupo parlamentario.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-rP4m6J5XT-7
Verificación:
CVE-PREPAR: d1dff965-c023-2064-88f4-4274b26defd4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NjA4MDU4NTktZGFmOS00NTU5LTk1MzMtMWMyZWNmMGQxZGNh&start=14742
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 27425, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Carme
González Iglesias, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as axudas
outorgadas pola Xunta de Galicia a Ilunion Servicios Industriales para
promover a integración laboral das persoas con discapacidade” (publicada no
BOPG número 262 do 24 de xaneiro de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade,
que ten o seguinte contido:
“O pasado de 29 de xuño de 2022 a conselleira de Promoción do Emprego e
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-axpYlTSvU-6
Verificación:
CVE-PREPAR: e4683de6-6557-1c28-7377-4ba4535b6d18
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Igualdade da Xunta de Galicia, deu resposta no Parlamento galego á pregunta oral
do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, número de rexistro 27427,
sobre as axudas outorgadas pola Xunta de Galicia a Ilunion Servicios Industriales
para promover a integración laboral das persoas con discapacidade.
O compromiso do Goberno galego coa plena inclusión social das persoas con
discapacidade e coa garantía dos seus dereitos é firme.
En consecuencia son moitas as iniciativas postas en marcha tamén no eido laboral,
destacando entre elas, o Plan Emprega Discapacidade-Exclusión Social. Un
instrumento dotado con máis de 40 millóns de euros e artellado en 7 programas de
axuda e apoio ao acceso a un emprego e a capacitación profesional das persoas con
discapacidade e daquelas que estean en situación ou risco de exclusión social.
Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MzQ2YjEyZTUtMDM1Ny00YWFkLWFkODgtZmFkMGI5OGFkYmQ0&start=10757
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-axpYlTSvU-6
Verificación:
CVE-PREPAR: e4683de6-6557-1c28-7377-4ba4535b6d18
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 27593, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Daniel Pérez López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”o convenio colectivo de Xeal”
(publicada no BOPG número 262 do 24 de xaneiro de 2022), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción de Emprego e
Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado 10 de marzo a directora xeral de Relacións Laborais contestou, na Comisión
6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo do Parlamento galego, a pregunta oral do
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego número de rexistro 27594 sobre o
convenio colectivo de XEAL.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-pgVlYutBH-9
Verificación:
CVE-PREPAR: addd3785-6b94-cc52-61f9-086cb8503fe3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta da Xunta de Galicia:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZDRkOTk3ZmYtMTljYi00ZTRmLWFkYzMtYTE4Y2NmZjA1ZmZm&start=1194
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 27805, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Carme
González Iglesias, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a situación
laboral do persoal do centro especial de emprego Ilunion Servicios
Industriales” (publicada no BOPG número 267 do 31 de xaneiro de 2022), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Promoción de Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado de 29 de xuño de 2022 a conselleira de Promoción do Emprego e
Igualdade da Xunta de Galicia, deu resposta no Parlamento galego á pregunta oral
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-5j0URwPEg-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 5b5d9e82-5e39-5d58-9292-3189ab3cc635
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, número de rexistro 27427,
sobre as axudas outorgadas pola Xunta de Galicia a Ilunion Servicios Industriales
para promover a integración laboral das persoas con discapacidade.
O compromiso do Goberno galego coa plena inclusión social das persoas con
discapacidade e coa garantía dos seus dereitos é firme.
En consecuencia son moitas as iniciativas postas en marcha tamén no eido laboral,
destacando entre elas, o Plan Emprega Discapacidade-Exclusión Social. Un
instrumento dotado con máis de 40 millóns de euros e artellado en 7 programas de
axuda e apoio ao acceso a un emprego e a capacitación profesional das persoas con
discapacidade e daquelas que estean en situación ou risco de exclusión social.
Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MzQ2YjEyZTUtMDM1Ny00YWFkLWFkODgtZmFkMGI5OGFkYmQ0&start=10757
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-5j0URwPEg-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 5b5d9e82-5e39-5d58-9292-3189ab3cc635
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 29190, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Olalla
Rodil Fernández, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as medidas
que debe impulsar a Xunta de Galicia respecto da elaboración do III Programa
Muller e Ciencia ” (publicada no BOPG número 272 do 7 de febreiro de 2022), teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Promoción de Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado 9 de xuño, o consello da Xunta deu luz verde ao acordo polo que se
aproba o III Programa galego de muller e ciencia 2022-2025.
Este instrumento contará co maior orzamento da súa historia, 44,7 millóns de

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-XJzk9h6FV-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 000faab4-22a2-dbd8-d637-ebbf9513fe33
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

euros. Co obxectivo de lograr un sistema galego da ciencia, tecnoloxía e innovación
que incorpore de xeito efectivo o principio de igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes.
O documento conta con 20 obxectivos específicos e 50 medidas para avanzar na
incorporación das mulleres, en condicións de igualdade, ao ámbito científico e
tecnolóxico. Todas elas artéllanse en torno a 4 eixes prioritarios:
• O primeiro busca dar visibilidade ás traballadoras nestes sectores, na idea de
sensibilizar a sociedade, de impulsar o coñecemento de referentes femininas e de
formar o persoal docente para animar as nenas na súa vocación.
• O segundo pon o foco na igualdade no acceso e promoción das mulleres no
ámbito da ciencia. Prevé actuacións de apoio ás vocacións no bacharelato e un
sistema de monitoreo nas etapas iniciais da carreira investigadora coa axuda de
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asociacións de científicas e investigadoras. Tamén contempla o establecemento de
criterios de discriminación positiva na avaliación do desempeño do persoal
investigador, dos proxectos, no liderado por parte de mulleres dos equipos e o
reforzo das investigadoras principais, así como o impulso ao doutoramento
feminino industrial.
• O terceiro diríxese ao traballo con institucións públicas e privadas, con medidas
específicas como acordos para que conten con plans de igualdade, medidas
antiacoso, promovan axudas específicas para o coidado de menores e persoas en
situación de dependencia ou mesmo se reforcen as iniciativas emprendedoras de
mulleres en proxectos tecnolóxicos e científicos, en especial no medio rural.
• O cuarto, e último eixe centrarase na vixilancia da situación das mulleres no
eido da ciencia, mediante a avaliación periódica do grao de cumprimento do
programa e dos seus indicadores.
Para o deseño do III Programa Muller e Ciencia, a Xunta abriu un proceso
participativo,

que

contou

coas

contribucións

chegadas

dos

diferentes

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-XJzk9h6FV-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 000faab4-22a2-dbd8-d637-ebbf9513fe33
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

departamentos do Goberno galego, de asociacións de mulleres científicas e de
representación das empresas e centros de ámbito tecnolóxico.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 29931, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona

Noa

Presas Bergantiños e dona Olalla Rodil Fernández sobre ”o apoio ás mobilizacións
feministas do 8 de marzo e demanda dos compromisos pendentes” (publicada
no BOPG número 278 do 17 de febreiro de 2022), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción de Emprego e
Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado 19 de maio o Consello da Xunta aprobou o VIII Plan estratéxico de
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027 cun orzamento de
935,5 millóns de euros, o maior da historia dun documento de planificación destas
características, co reto de avanzar na loita contra as discriminacións e previr a
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-VzNCzVgtn-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 69f8f0d3-2479-6837-ff36-cd245fc4fbd6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

violencia de xénero para conseguir unha igualdade de xénero real e efectiva en
todos os ámbitos.
O Plan outorgará máis estabilidade e sustentabilidade ás políticas autonómicas de
igualdade ao contar cun horizonte temporal máis amplo que o predecesor, con
máis ámbitos de actuación e cunha avaliación intermedia, ao remate do primeiro
trienio, para identificar as medidas que se levaron a cabo e as que non, permitindo,
así, coñecer os resultados das diferentes actuacións. Ao remate da vixencia do
plan farase a avaliación final.
Como novidade, dáse máis relevancia á empregabilidade, emprendemento e
eliminación da fenda salarial; á igualdade nos eidos do rural e do mar; e ao
apoderamento, sororidade e participación social da muller en todas as esferas da
vida pública e privada.
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O VIII Plan estratéxico inclúe en total 128 liñas de accións enmarcadas en oito
ámbitos de actuación específicos e un transversal. Este último contén catro eixes
diferenciados para que a perspectiva de xénero se inclúa en todos os programas e
accións do Goberno galego: a resposta aos efectos da Covid-19 que tiveron un
impacto máis significativo nas mulleres; a diversidade das mulleres con respecto á
procedencia migratoria, orixe social, orientación sexual, idade ou discapacidade; a
ruralidade para que o lugar de residencia non se converta nun factor máis de
discriminación; e o carto eixe transversal xirará en torno á interseccionalidade
para abordar a situación das mulleres en contextos de especial vulnerabilidade.
Ademais, destácase que o Plan contou para o seu deseño coa implicación de todos
os departamentos da Xunta e coa elaboración previa dunha diagnose sobre as
desigualdades de xénero, así como cun proceso de revisión de plans, programas,
informes e normativa vixente. A súa elaboración, ademais, baseouse en seis
principios reitores: a igualdade como motor de progreso social e económico; o
afianzamento

da

transversalidade

de

xénero;

a

colaboración

intra

e

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-VzNCzVgtn-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 69f8f0d3-2479-6837-ff36-cd245fc4fbd6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

interinstitucional; a participación e corresponsabilidade civil; o apoderamento das
mulleres; e o aliñamento cos obxectivos da Axenda 2030.
É preciso destacar, ademais, que o documento está en concordancia coa futura Lei
galega de igualdade de mulleres e homes que a Xunta está a tramitar co fin de
seguir avanzando cara á igualdade laboral, actualizar e unificar nunha mesma
norma as medidas autonómicas para a loita contra a discriminación múltiple e os
ataques sexistas á muller e referendar o compromiso da Administración galega
coa formación profesional e o emprego feminino de calidade, entre outros.
Por último, sinálase que o VIII Plan estratéxico de igualdade de oportunidades
entre mulleres e homes 2022-2027 constitúe, en definitiva, un documento marco
que engloba os diferentes plans de igualdade que está a desenvolver a Xunta,
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como son, entre outros, o III Programa Muller e ciencia 2022-2025; o I Plan galego
contra a trata; o Plan galego de conciliación e corresponsabilidade, do cal se está a
elaborar unha nova edición ou o Estatuto da muller rural e do mar, que formará
parte da nova Lei de igualdade.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-VzNCzVgtn-5
Verificación:
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30208, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e
dona Marina Ortega Otero, sobre ”a implantación do servizo de hospitalización a
domicilio e a situación laboral dos seus profesionais” (publicada no BOPG número
278 do 17 de febreiro de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 31 de
marzo do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 30207 presentada polo
mesmo grupo parlamentario.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-DGgCYhSuW-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 5c9191b6-a7c2-a783-c303-df06fafc9891
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MGQ0N2IyNzItZTJhYi00OWM1LWJlYzktMWUzYzQxYmM5MjM2&start=5060
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30315, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Paloma Castro Rey e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a situación acontecida no punto de
atención continuada da Parda o domingo 26 de febreiro” (publicada no BOPG número
278 do 17 de febreiro de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 3 de
marzo do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 30314 presentada polo
mesmo grupo parlamentario.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-Q6f4l1Rzg-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 95ffa9d7-3ce7-9079-66f8-973a931ed9b4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZDEyMDg4YzctMWRhNS00ZWI1LTllYjMtYjhkOGE5NzEzZWE3&start=6797
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30541, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Carmen Aira Díaz, e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a realización dun estudo respecto
da situación das mulleres do rural galego respecto da igualdade e da violencia de
xénero” (publicada no BOPG número 283 do 25 de febreiro de 2022), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción de
Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado 11 de marzo a secretaria xeral da Igualdade deu resposta na Comisión 7ª,
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes do Parlamento galego á pregunta oral
do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego número de rexistro 30540
sobre a realización dun estudo respecto da situación das mulleres do rural galego en
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-0qhByLdXe-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 4da44610-fe41-9948-9be4-45344bd52d34
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

relación coa igualdade e a violencia de xénero.
Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZGU5MDI4ZDQtYWRjYy00YmI3LThiZjMtNzkxYzgyMzU1ZTc3&start=6088
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30796, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Iria
Carreira Pazos, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a valoración da
Xunta de Galicia da alta temporalidade e desocupación da mocidade galega e
da fenda de xénero existente no mercalo laboral” (publicada no BOPG número
283 do 25 de febreiro de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, que ten o
seguinte contido:
“O pasado 9 de marzo a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-ybyYjBoLY-6
Verificación:
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de Galicia, deu resposta no Parlamento galego á pregunta oral do Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego número de rexistro 30799 sobre as
medidas previstas polo Goberno galego respecto da situación na que se atopan as
mozas galegas fronte ao mercado laboral.
As mozas galegas son un colectivo dobremente prioritario en numerosas ordes de
axuda da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, tanto no acceso aos
apoios como na intensidade dos mesmos.
Nesta liña, destácase que a Xunta ten activos dous plans específicos cunha
dotación total de máis de 86 millóns de euros: o Plan Emprega Muller e o Plan
Emprega Xuventude, con tres novos programas que poñen o acento nun dos
atrancos máis comúns neste colectivo, a falta de experiencia laboral previa.
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Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MjQ0Yzk4NTAtZDNhOS00ODI2LWFiODQtNWY2ZTI1ZTEzYWFi&start=10029
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30839, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Daniel Castro García e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a promoción dunha maior entrada
das mulleres nas tecnoloxías da información e a comunicación” (publicada no BOPG
número 283 do 25 de febreiro de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade,
que ten o seguinte contido:
“O pasado 23 de marzo foi presentado ao Pleno do Consello Galego das Mulleres o
informe "A situación das mulleres galegas e as TICS".
Existe o risco de que as mulleres queden fóra dos empregos do futuro, nos que a
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tecnoloxía será fundamental. Esta é unha das conclusións do informe elaborado polo
grupo de traballo do Consello Galego das Mulleres, que constata unha fenda no
emprego entre mulleres e homes de case 35 puntos. Ante isto, a Xunta de Galicia
avoga por colaborar coas universidades, con entidades privadas e no seo da
comunidade escolar, para encamiñar ás nenas e mozas cara á formación TIC e para
promover a iniciativa empresarial tecnolóxica, tamén no medio rural.
O informe, expón que a fenda de xénero no emprego do sector TIC acada case os 35
puntos. En 2020, estas actividades xeraban un total de 24.393 postos de traballo, dos
que soamente o 32,6% eran mulleres. A menor presenza laboral feminina por tipo de
actividade concéntrase na fabricación de compoñentes electrónicos (10,4%) e na
fabricación de ordenadores (12,5%).
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Outro dos indicadores sinala que un 30% das empresas TIC que operan en Galicia non
contan con ningunha muller no seu cadro de persoal e só no 14% dos casos existe
presenza de mulleres nos equipos directivos.
Estes datos reflectidos no informe do Consello Galego das Mulleres, complétanse cos
referidos á formación profesional e universitaria en Galicia. Se o 55,8% das
matriculacións universitarias na Comunidade corresponderon en 2020 a mulleres, en
titulacións máis técnicas a súa presenza baixa; como é o caso de informática, onde
apenas acadan o 12%; ou nas enxeñerías, onde copan o 28% do estudantado. Na
formación profesional, o 43% das matriculadas son mulleres, pero na familia da
informática e a comunicación a porcentaxe baixa ao 15%.
A Xunta quere referendar o seu compromiso e potenciar as vocacións tecnolóxicas
entre nenas e mozas e a empregabilidade das mulleres no sector tecnolóxico. Así,
reforzará os mecanismos de colaboración coas universidades e axentes de
emprendemento para achegar ás estudantes ás carreiras técnicas, así como a
implicación transversal dos responsables da formación profesional, dos equipos de
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orientación dos centros escolares e dos departamentos centrados no eido rural para
mellorar a ampliar a representación feminina no sector e achegar ás mulleres a
iniciativas de base tecnolóxica.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 31261, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Iria Carreira Pazos, e
outras deputadas do mesmo grupo sobre, “as medidas que debe tomar a Xunta de
Galicia para garantir o dereito efectivo da lei de eutanasia” (publicada no BOPG
número 287 do 3 de marzo de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións
xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 31 de
marzo do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 31260 presentada polo
mesmo grupo parlamentario.
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O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MGQ0N2IyNzItZTJhYi00OWM1LWJlYzktMWUzYzQxYmM5MjM2&start=6673 ”
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 31673, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Rosana
Pérez Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a vixilancia e
seguimento do cumpirmento das recomencacións da Comisión Permanente de
Investigación

de

Accidentes

e

Incidentes

Marítimos

por

parte

das

administración marítimas” (publicada no BOPG número 293 do 17 de marzo de
2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“A Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-FiO5cbABG-7
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(CIAIM), é un órgano colexiado adscrito ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e
Axenda Urbana, encargado de realizar a investigación dos accidentes e incidentes
marítimos producidos en ou por buques civís españois e en ou por buques civís
estranxeiros cando se produzan dentro das augas interiores, no mar territorial
español ou fóra do mar territorial español cando España teña intereses de
consideración.
A investigación ten un carácter exclusivamente técnico, o seu fin último é
establecer as causas técnicas que o produciron e formular recomendacións que
permitan a prevención de futuros accidentes e incidentes, non estando dirixida en
ningún momento para determinar nin establecer culpa ou responsabilidade de
tipo algún.
A CIAIM publica principalmente informes técnicos dos accidentes obxecto das súas
investigacións, pero tamén elabora outras publicacións. Na súa páxina web pódese
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acceder a todos os documentos publicados pola Comisión.
•

Informes técnicos de accidentes e incidentes marítimos

•

Informes anuais de actividade

•

Recomendacións de seguridade baseadas na análise dos informes da

CIAIM
Neste último apartado publícanse recomendacións de seguridade xerais, dirixidas
ao sector marítimo no seu conxunto, xurdidas da análise do conxunto de informes
publicados pola CIAIM.
•

01/2014 Incumprimentos do RIPA

•

02/2014 Estabilidade pesqueiros

•

03/2015 SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO E SEGURIDADE MARÍTIMOS

(SMSSM)
•

04/2015 Problemas relacionados coa inspección e reparación de
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pesqueiros: Autocertificación. Fallos estruturais en pesqueiros de madeira
•

05/2016 Riscos da navegación en augas superficiais e zonas de

rompiente.
En xuño de 2015 a CIAIM elaborou unha análise transversal sobre fallos e indebido
uso do Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítimos (SMSSM).
Así, a análise baséase nunha serie de feitos constatados nalgúns accidentes e nas
neglixencias e fallos específicos detectados nas investigacións de accidentes
marítimos realizadas pola CIAIM.
Recomendacións da CIAIM:
A CIAIM recomenda e insta a toda a xente de mar, particularmente aos capitáns,
oficiais de ponte, patróns e encargados das gardas de navegación a bordo, para
que sigan estritamente os procedementos sinalados polo SMSSM en situacións de
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emerxencia a bordo, informando debidamente e solicitando a correspondente
axuda e auxilio ante a emerxencia.
Ao mesmo tempo, a CIAIM recomenda e insta a:
•

Os responsables da formación marítima, particularmente os que

ensinan o SMSSM nos centros de formación marítima,
•

Os armadores e operadores de toda clase de buques e embarcacións,

•

Os responsables de organizacións empresariais, gremiais, sindicais,

dos ámbitos marítimos, mercante, pesqueiro e de recreo,
•

Os prácticos e demais persoas de asistencia aos buques,

•

As Autoridades que velan pola seguridade marítima, nos seus varios

niveis, e nos ámbitos de mariña mercante, de pesca e de recreo, para que en todas
as oportunidades que no desenvolvemento das súas actividades xurdan:
o

resalten as repetidas e funestas consecuencias de incumprir o SMSSM:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
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vítimas, danos, gastos, contaminación,
o

insistan, conciencien e sensibilicen aos profesionais da mar que

proceda, sobre a importancia de coñecer o SMSSM en profundidade e aplicalo,
o

mentalicen que o estrito seguimento dos procedementos do SMSSM é

o medio máis directo para informar de emerxencias e pedir apoio e auxilio, o que
minimizará ou evitará vítimas, danos, gastos e contaminación,
o

Denuncien e sancionen, de acordo con a normativa, as infraccións

polos incumprimentos do SMSSM.
O Ministerio de Fomento a través da Dirección Xeral da Mariña Mercante publicaba
o día 2 de xuño de 2004 o INFORME DE ACCIDENTE MARÍTIMO concretamente:
INFORME SOBRE O AFUNDIMENTO, CON PERDIDA DE VIDAS, DO BUQUE
PESQUEIRO “O BAHÍA” no litoral de Galicia, preto das Illas Sisargas, da Comisión
Permanente de Investigación de Sinistros Marítimos.
Páxina 3 de 4
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Entre as recomendacións recóllese:
Primeira: Realización dunha campaña de concienciación dirixida aos patróns de
buques de pesca sobre os riscos de navegar con mar de popa ou de aleta, incidindo
especialmente nos factores externos que orixinan diminución da estabilidade, de
aumento da escora e de acometidas de grandes ondas.
A campaña debería tratar tamén sobre as decisións para adoptar para reducir o
risco nas devanditas condicións de mar, sendo desexable a confección de
diagramas polares particularizados para cada buque, que contemplen as zonas
críticas da súa navegación, en función das características das ondas e da súa
dirección, e o rumbo, velocidade e eslora do buque.
Así, o Goberno galego considera acertado que a Dirección Xeral da Mariña
Mercante poña en marcha unha campaña de concienciación dirixida aos patróns e
mariñeiros dos buques sobre os perigos da navegación e a súa prevención”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
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Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32221, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Rosana Pérez
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a demanda pola Xunta
de Galicia ao Goberno do Estado respecto do prexuízo ao sector pesqueiro que
suporía a implantación de instalacións eólicas mariñas” (publicada no BOPG
número 298 do 25 de marzo de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Galicia mantén o seu compromiso polo desenvolvemento das renovables para seguir
sendo unha referencia. De feito, máis do 74% da enerxía eléctrica producida na nosa
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Comunidade procede actualmente deste tipo de fontes, entre as que destacan a eólica
terrestre e a hidráulica.
Deste xeito, Galicia xa está actualmente cumprindo o obxectivo marcado a nivel
estatal para 2030. Unha aposta polas enerxías limpas que non se detén e que a Xunta
redobrará a través da nova Axenda Enerxética, coa que se busca promover novas
enerxías renovables para facilitar a caída do prezo eléctrico e para que o tecido
empresarial e industrial, desde a sustentabilidade, poidan gañar en competitividade.
É o caso do hidróxeno verde e a eólica mariña. Sobre esta última, Galicia ten claro que
o seu desenvolvemento futuro debe pasar sempre por garantir a súa compatibilidade
coa actividade pesqueira e a preservación do ecosistema.
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Polo tanto, é preciso, tal e como tamén apuntan desde a UE, que o Goberno concrete
cal é o documento definitivo dos Plans de Ordenación do Espazo Marítimo. Sen esa
folla de ruta non se poderá avanzar neste asunto.
É dicir, ningún promotor pode tramitar un proxecto de eólica mariña ata que o
Goberno delimite as zonas dentro do plan sectorial.
Mentres agarda, Galicia seguirá pola senda do diálogo e o consenso. Para iso se creou
o Observatorio da eólica mariña, no que tamén están representados o sector
marítimo-pesqueiro e a industria: o punto de encontro onde identificar oportunidades
e analizar o impacto que suporía a instalación destes parques”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32859, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Noa Susana Díaz Varela, e
outras/outros deputadas/deputados do mesmo grupo sobre, “o incumprimento dos
acordos parlamentarios respecto da necesidade de afrontar melloras e avances no
centro hospitalario psiquiátrico de Conxo ” (publicada no BOPG número 301 do 31 de
marzo de 2022) , teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 21 de
abril do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 32858 presentada polo
mesmo grupo parlamentario.
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O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MjBlM2U1YTItZTliZS00MWU3LTgyNzktZDg2YWM1NDY3ODUx&start=3855”
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

150569

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
Páxina 1 de 1
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
02/09/2022 12:30:02

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-nTdtm2EBI-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 02/09/2022 12:30:02

150570

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1523028
Data
02/09/2022 10:19

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 33145, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Leticia Gallego Sanromán
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as previsións de Portos de Galicia
respecto da construción de pantaláns flotantes no peirao de San Adrián de
Cobres no Concello de Vilaboa” (publicada no BOPG número 304 do 6 de abril de
2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do
Mar, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo
Goberno no seo da Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo, celebrada o 21 de xuño de 2022,
no debate da iniciativa con número de rexistro, 33144, presentada polo mesmo grupo
parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-xgqDpBXOK-1
Verificación:
CVE-PREPAR: a4d9ddf7-fb60-6c26-9495-778d45b01f39
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items?utf8=%E2%9C
%93&search_type=0&view_type=list&text2=33144
Na devandita sesión, o Goberno informou sobre as previsións de Portos de Galicia
respecto da construción de pantaláns flotantes no peirao de San Adrián de Cobres no
Concello de Vilaboa”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 33429, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a evolución da débeda pública de Galicia
e o impacto da crecente inflación”, (publicada no BOPG número 308 do 18 de abril de
2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Facenda e Administración Pública, que ten o seguinte contido:
“No primeiro trimestre do 2022 Galicia reduciu un 3,4% o seu endebedamento, o que supuxo
rebaixar a súa débeda en 401 millóns de euros, segundo o Protocolo de Déficit Excesivo
(PDE) correspondentes ao primeiro trimestre do ano publicados polo Banco de España. Con
estes datos, Galicia diminuíu 1,1 puntos o seu endebedamento en relación ao seu PIB, ata o
17,4%, e sitúase, deste xeito, como a terceira comunidade autónoma de réxime común cunha
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-yf7fpFKM6-8
Verificación:
CVE-PREPAR: f0014418-5361-3c98-3761-9354e537fbd0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

menor ratio débeda/PIB. Ademais, a Comunidade galega aumentou no primeiro trimestre do
ano o seu diferencial positivo de débeda coa media, ata os 7,7 puntos, xa que o conxunto das
CC.AA. teñen unha ratio débeda/PIB do 25,1%. Desta forma, o organismo regulador volve
situar á Comunidade Autónoma galega como a terceira de réxime común con menor
endebedamento de toda España.
Así mesmo, Galicia pechou o primeiro trimestre de 2022 sendo a 2ª Comunidade Autónoma
con menor endebedamento por habitante de España. A débeda por habitante sitúase na
comunidade galega nos 4.204 euros, fronte aos 6.568 euros da media de comunidades, co
que cada galego debe hoxe 2.341 euros menos que a media autonómica. O Banco de España
ratifica ademais que Galicia é a comunidade autónoma con menor aumento de volume de
débeda desde o ano 2008, exercicio no que comezou a tendencia ascendente na evolución do
endebedamento no conxunto das administracións públicas de España, incluídas as
comunidades autónomas.
paxina 1 de 2
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A redución do endebedamento nos últimos exercicios fai que Galicia estea nunha mellor
posición financeira para responder ás esixencias económicas derivadas dos efectos
negativos do coronavirus e da alza de prezos.
Por outro lado o Consello da Xunta ven de aprobar o pasado 1 de agosto o límite de gasto
non financeiro da Comunidade Autónoma para o exercicio 2023 que permitirá aprobar en
tempo e forma uns orzamentos que apoien ás familias, sectores e empresas máis
vulnerables ante a inflación. Este teito de gasto ascende a 12.599 millóns de euros, un 8,2%
por enriba do orzamento do presente exercicio e que supón dispoñer do teito de gasto máis
alto da historia da Comunidade.
Ademais a Xunta vén de actualizar con extremada prudencia o seu cadro macroeconómico
tendo en consideración as circunstancias actuais: a invasión de Ucraína e a inflación
persistente.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-yf7fpFKM6-8
Verificación:
CVE-PREPAR: f0014418-5361-3c98-3761-9354e537fbd0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Neste sentido, o Goberno galego prevé que Galicia recuperará no primeiro trimestre de
2023 e antes que a media de España, a riqueza prepandemia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 33908, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Iria Carreira Pazos, e
outras deputadas do mesmo grupo sobre, “os datos de derivación de pacientes á
sanidade privada nos últimos 5 anos” (publicada no BOPG número 313 do 28 de abril
de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 5 de
maio do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 33907 presentada polo
mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-ATniFSXlg-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 0c63efa5-f034-f138-d6e1-25a9f033cf54
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZjEzMWRkMzYtMDVhNS00YTg1LWJjZGQtYTc1OTEwOTA4NTcz&start=7539”
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 33940, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Iria Carreira Pazos e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”o incremento dos delitos de odio
LGBTfóbicos” (publicada no BOPG número 313 do 28 de abril de 2022), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción de
Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado 18 de maio a secretaria xeral da Igualdade contestou, na Comisión 1ª,
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior do Parlamento galego, a
pregunta oral do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego número de
rexistro 33939 sobre o incremento dos delitos de odio contra as persoas do colectivo

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-tJGwMHDDc-9
Verificación:
CVE-PREPAR: abdd2c88-1140-a080-5844-603508089951
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

LGTBI.
A Xunta de Galicia leva anos demostrando a súa implicación na loita contra a
discriminación por orientación sexual e identidade de xénero, e faino ademais a través
de todos os seus departamentos, pois a igualdade e non discriminación responde ao
principio de transversalidade debendo estar presente en cada unha das áreas de
actuación.
Neste sentido, Galicia foi a primeira comunidade que contou cunha lei, a Lei 2/2014, de
14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays,
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, que consolida o principio da igualdade
de trato e non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero
das persoas LGTBI.
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Polo tanto, a inclusión social plena, con independencia da diversidade de orientación
sexual e de identidade de xénero, constitúe unha das prioridades do Goberno galego e
coa finalidade de avanzar cada día máis neste compromiso, estase a traballar da man
de asociacións, organizacións e colectivos LGTBI que teñan un interese lexítimo na
loita contra a discriminación por razón de orientación sexual ou identidade de xénero,
a través, de entre outros instrumentos, do Observatorio galego contra a
discriminación por orientación sexual e identidade de xénero (Decreto 131/2018, do 10
de outubro).
Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NmM1M2Q5NTYtZWU5My00ZjUxLWFlYzQtZDg1MTE5MTRkMTI5&start=5501
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-tJGwMHDDc-9
Verificación:
CVE-PREPAR: abdd2c88-1140-a080-5844-603508089951
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 34925, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Daniel Pérez
López, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a necesidade de adoptar
novas medidas para protexer a saúde e a seguridade laboral” (publicada no
BOPG número 324 do 27 de maio de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade,
que ten o seguinte contido:
“O pasado 29 de xuño de 2022 a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade
da Xunta de Galicia, deu resposta no Parlamento galego á interpelación do Grupo
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-Pkw9RGYWR-7
Verificación:
CVE-PREPAR: d7f9d4c8-3722-8b00-a501-f3b82a5b8bb3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego número de rexistro 34926 sobre a
sinistralidade laboral.
En Galicia si existe unha política real e efectiva no eido da seguridade e saúde no
traballo. Ademais, por parte da autoridade laboral e dos órganos técnico e
inspector nesta materia, existen medidas e accións que teñen como obxectivo
reducir os accidentes de traballo e as enfermidades profesionais, así como mellorar
a integración e a xestión da prevención dos riscos laborais no tecido empresarial
galego.
Ao marxe da normativa de aplicación, o máximo expoñente desta política son as
sucesivas estratexias de seguridade e saúde laboral acordadas no seo do diálogo
social aberto polo Goberno galego e que se converteron no guión a medio prazo
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para a execución decidida e conxunta con organizacións sindicais e empresariais
destas políticas en Galicia.
Remitimos a ligazón da resposta:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MzQ2YjEyZTUtMDM1Ny00YWFkLWFkODgtZmFkMGI5OGFkYmQ0&start=682
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-Pkw9RGYWR-7
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 34936, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Noelia Otero Lago e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”o orzamento do ano 2022 para o
desenvolvemento do traballo dos colectivos Lesbianas, gais, transxéneros,
transexuais, bisexuais e intersexuais” (publicada no BOPG número 324 do 27 de maio
de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Promoción de Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia leva anos demostrando a súa implicación na loita contra a
discriminación por orientación sexual e identidade de xénero, e faino, ademais, a través
de todos os seus departamentos pois a igualdade e non discriminación responde ao
principio de transversalidade debendo estar presente en cada unha das áreas de
actuación.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-cT6Ir0U09-9
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Así, estase a traballar, no marco do Observatorio galego contra a discriminación por
orientación sexual e identidade de xénero, na promoción da igualdade real e efectiva
das persoas LGTBI. Este órgano está dotado anualmente con 15.000 euros para o seu
correcto funcionamento e está integrado por todos os departamentos da Xunta de
Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), as tres universidades
galegas, os sindicatos UGT, CCOO, CDIF e CIG, a Confederación de Empresarios de
Galicia (CEG), así como pola seguintes asociacións:
• CASCO (Comité Antisida A Coruña)
• Nós Mesmas
• Alas Coruña
• Les Coruña

150584

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
Páxina 1 de
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
06/09/2022 13:12:48

2

• Avante LGTBI
• A Rede Educativa de Apoio LGTBI de Galicia
• Chrysallis Asociación de Familias de Menores Transexuais
• Asociación Pvlse Vigo Queer LGTBIQ+
Ademais, desde 2016 a Xunta colabora a través de convenios coas entidades que
desenvolven actividades de promoción e defensa dos dereitos e intereses das persoas
do colectivo LGTBI. Grazas a estes apoios poden desenvolver campañas de información
social, acompañamento e asesoramento sobre recursos sociais e sanitarios dos que
dispoñen, formación específica para o persoal das administracións públicas así como
elaborar materiais didácticos.
Así mesmo destácase que no ano 2017 apareceu, por primeira vez, unha partida
específica nos Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para as
asociacións, organizacións e colectivos LGTBI.
O obxectivo da Xunta de Galicia non é outro que o de garantir que todas as persoas, sen
importar a súa orientación sexual e identidade de xénero, poidan exercer plenamente os
seus dereitos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-cT6Ir0U09-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 9772fae5-dd68-9858-8792-69cf0f2c6cc1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 6ª- número 33537, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Martín Seco García e dona
Leticia Gallego Sanromán, sobre “as previsións do Goberno galego para conseguir a
homologación do Camiño dos Faros como ruta de gran percorrido”, (publicada no BOPG número
307, do 13 de abril de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de
Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:
“Como xa se ten informado en anteriores ocasións nin o goberno galego, nin os Concellos polos que
transcorre, teñen competencia para homologar rutas de sendeirismo, a cal corresponde
exclusivamente á federación galega de montañismo (FGM).
Dende a Axencia de Turismo de Galicia, atendendo ao mandato do Parlamento de Galicia, o que está
a facer é traballar de maneira transparente e consensuada cos concellos do xeodestino costa da
morte para solventar os aspectos relacionados coa seguridade e/ou respecto medioambiental ao

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-dNLgsYjcA-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 0c1bd878-fd28-ea47-1b77-977b0332f521
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

territorio polo que discorre o camiño dos faros e a senda litoral de Galicia.
Con este espírito integrador e de aportar solucións dende abril do pasado ano téñense mantido
diversos encontros e reunións con alcaldes e técnicos dos Concellos polos que transcorre o camiño.
Como resultado tense formulado unha proposta de trazado consensuada cos concellos de Vimianzo,
Camariñas, Fisterra, Cabana, Laracha e Cee. Tamén falouse con Corcubión, Laxe, Carnota, Malpica,
Muxía e Ponteceso, estando á espera de recibir as súas propostas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 35600, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Ramón Fernández
Alfonzo, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a negociación do
convenio colectivo para a industria siderometalúrxica da provincia da Coruña ”
(publicada no BOPG número 333 do 16 de xuño de 2022), teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción de Emprego e
Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado 21 de xuño de 2022 a directora xeral de Relacións Laborais contestou, na
Comisión 6ª Industria, Enerxía, Comercio e Turismo do Parlamento galego, a pregunta
oral do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego número de rexistro 35598
sobre a negociación do convenio colectivo para a industria siderometalúrxica da
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-nHOAIbfD5-3
Verificación:
CVE-PREPAR: ee6f79d4-1589-7b50-f321-62687540afd1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

provincia da Coruña.
Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta da Xunta de Galicia:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MzcyNjc2MGUtMDkyZS00NmU0LThhNWQtMGY2YmE2OWRiMTQy&start=1607
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-nHOAIbfD5-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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150590

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1538027
Data
06/09/2022 13:11

En relación coa pregunta con resposta Escrita número 35718, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego
para de desenvolver un plan de información, formación e asesoramento técnico
para garantir a sustentabilidade dos sistemas veciñais de abastecemento de
auga”, (publicada no BOPG número 333 do 16 de xuño de 2022), teño a honra de
trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento

de

Galicia,

a

contestación

formulada

pola

Consellería

de

Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-XmoUN90Md-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 31d59897-1963-3363-0f91-c0b7a913da41
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“A Lei de Augas estatal e os regulamentos do Dominio Público Hidráulico, así como a
normativa galega, a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, regulan as
Comunidades de Usuarios, e concíbenos como corporacións de dereito público
adscritas ao organismo de conca. Estas comunidades teñen representación no
Consello reitor de Augas de Galicia e son oídas e tidas en conta en todas as
actuacións administrativas ou iniciativas que se desenvolven a nivel autonómico, así
como en todas as tramitacións administrativa que lles poidan afectar.
A Xunta apoia as Comunidades de Usuarios para que poidan mellorar a súa xestión.
Nos últimos anos concedéronse moitas axudas para adquisición e instalación de
dispositivos de medición do caudal captado en sistemas de abastecemento de
titularidade local e para a mellora da calidade da auga que proporcionan para
consumo humano. Existe, polo tanto, vontade por parte da Xunta de Galicia de
paxina 1 de 2
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fomentar e incrementar a colaboración entre administración da auga e
administrados, de xeito que se facilite e avance na consecución dos obxectivos
ambientais comúns e na mellora da eficiencia e eficacia da prestación de servizos
que todos comparten”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-XmoUN90Md-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 31d59897-1963-3363-0f91-c0b7a913da41
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-XmoUN90Md-6
Verificación:
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1523021
Data
02/09/2022 10:19

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 36168, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Pablo
Arangüena Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as
medidas previstas polo Goberno galego para previr e minimizar a
contaminación, procedente das verteduras xeradas pola navegación, fronte
ás costas galegas” (publicada no BOPG número 339 do 30 de xuño de 2022), teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-2YAycEDAF-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 9678c252-c689-56e7-7fe0-b1dc5bf599a4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia inspeccionaron durante varios
días, a mediados do mes de xuño, distintas praias de Camariñas tras recibir o
aviso da presenza de contaminación na zona.
Nesas inspeccións:
Constataron a acumulación dun residuo graxo sólido, de cor amarela e aspecto
poroso (tipo esponxa) cunha consistencia semellante á de miga de pan, pero que
non desprende ningún olor.
Recolleron distintas mostras desta substancia e enviáronas ao laboratorio que a
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ten na Coruña para
determinar de que material ou produto se trata.
Ao mesmo tempo, investigarase a procedencia destes restos.

150594
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En canto á limpeza das praias, é unha competencia municipal, pero cónstanos que
distintos profesionais do sector pesqueiro local estiveron facendo labores na
zona para retirar os residuos atopados”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-2YAycEDAF-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 9678c252-c689-56e7-7fe0-b1dc5bf599a4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-2YAycEDAF-7
Verificación:
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1523008
Data
02/09/2022 10:18

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 36255, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Paloma Castro
Rey e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”o atraso nos
compromisos de rexeneración e conservación da ría de Pontevedra e a súa
contorna e as previsións respecto do informe sobre o proxecto de dragaxe do
río Lérez” (publicada no BOPG número 339 do 30 de xuño de 2022), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar,
que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-jLUIi8JDn-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 45ced899-7739-22a3-9362-eede4bd56656
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“A Xunta está a traballar na busca do mellor punto para o depósito dos áridos das
dragaxes desde Muros á Guarda despois de que o Ministerio de Transición
Ecolóxica impedise o envío de máis áridos ao punto autorizado desde 1998 no
exterior da ría de Arousa, fóra da contorna protexida da illa de Sálvora.
De feito, Portos de Galicia impulsou de xeito urxente:
Unha comisión técnica coas autoridades portuarias.
Unha mesa de traballo coas confrarías a través da Federación Galega e outras
entidades do sector así como as administracións implicadas.
Estamos a traballar nestes ámbitos e realizando estudos co obxectivo de axilizar
ao máximo e con garantías a autorización dun novo punto de depósito ou a
reapertura do preexistente pois o seu peche:
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Afecta ao conxunto das dragaxes previstas nos portos do sur de Galicia (desde
Muros cara ao sur).
Obriga a realizar unha nova tramitación para o depósito do material da dragaxe
do Lérez.
Condiciona os avances da execución da dragaxe, que xa contou cunha partida
orzamentaria de preto de 200.000 euros.
Portos de Galicia tramitou no seu momento o cambio do punto de depósito
previsto anteriormente na zona de Tambo ao punto exterior denominado Sálvora,
agora tamén inhabilitado.
Así, a mediados do mes de xuño de 2022, a Consellería do Mar, a través de Portos
de Galicia, organizou unha xornada técnica coa participación de diversos
departamentos da Administración autonómica, tanto da Consellería de Mar como
da de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, así como do Goberno central, entre

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-jLUIi8JDn-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 45ced899-7739-22a3-9362-eede4bd56656
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

elas as direccións xerais de Biodiversidade e de Costas do Estado.
Neste encontro abordouse o comportamento dos cetáceos como especie
protexida e a súa aplicación a unha xestión sostible do litoral. Esta iniciativa
enmárcase dentro do servizo para a redacción de estudos ambientais e de
proxectos de dragaxe de Portos de Galicia e foi organizada en colaboración co
instituto BDRI (Bottlenose Dolphin Research Institute) do Grove.
A maiores, o 28 de xuño de 2022 técnicos do ente público mantiveron un
encontro por videoconferencia con representantes das autoridades portuarias de
Marín-Pontevedra, Vilagarcía de Arousa e Vigo para expoñer o resultado da
análise preliminar de novos puntos de depósito dos materiais das dragaxes.

Páxina 2 de 3
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Nesa xuntanza, na que tamén participaron representantes de distintas
asociacións de armadores, organizacións de produtores pesqueiros e confrarías
de pescadores, incidiuse na importancia da colaboración da frota para estudar a
posible interacción coa actividade extractiva e que as opcións elixidas finalmente
conten coas necesarias garantías medioambientais e produtivas. De feito, a
finalidade última das tarefas que se están a realizar é que os distintos
profesionais fagan achegas para dar as máximas garantías a todo o proceso”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-jLUIi8JDn-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 45ced899-7739-22a3-9362-eede4bd56656
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
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Verificación:
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150600

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1524498
Data
02/09/2022 12:29

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 36293, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Olalla
Rodil Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a forma de
financiamento por parte da Xunta de Galicia da matrícula gratuíta das
escolas infantís municipais” (publicada no BOPG número 339 do 30 de xuño de
2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Política Social e Xuventude, que ten o seguinte contido:
“A Xunta destinará no ano 2023 máis de 50 M€ ao programa de gratuidade en

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-QYF6vbYnC-9
Verificación:
CVE-PREPAR: ae927755-33a2-abd3-a130-35d5f8b94819
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

todas as escolas infantís de Galicia para que as familias accedan a máis de
30.000 prazas de 0 a 3 anos sen pagar un euro pola atención educativa dos seus
fillos, vaian a un centro da rede pública autonómica, a un de iniciativa social a un
privado ou a un municipal.
O Goberno galego vai asumir a contía correspondente á atención educativa que
ata agora pagaban as familias por acudir a unha escola infantil de titularidade
municipal. Este financiamento farase a través dunha orde de subvencións en
concorrencia non competitiva, polo que todos os Concellos que cumpran os
requisitos terán garantida a achega económica. Con este mecanismo de
financiamento se poderán facer anticipos, o que garante a liquidez ás
Corporacións locais; e será por cursos, para unha mellor na planificación da
xestión dos centros.

150601
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O pasado mes de marzo, o Goberno galego xa se lle avanzou á Federación Galega
de Municipios e Provincias (Fegamp) o sistema de financiamento para as escolas
infantís municipais e, posteriormente, se lles mandou aos Concellos un
documento con algunhas das dúbidas respecto da gratuidade que foron
trasladando á Xunta.
A orde de axudas foi publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) o pasado 3 de
agosto, unha vez aprobado en Consello da Xunta o 14 de xullo de 2022”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-QYF6vbYnC-9
Verificación:
CVE-PREPAR: ae927755-33a2-abd3-a130-35d5f8b94819
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-QYF6vbYnC-9
Verificación:
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150603

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1522990
Data
02/09/2022 10:17

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 36310, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona
Montserrat Prado Cores e dona Rosana Pérez Fernández, sobre ”as intencións e
previsións da Xunta de Galicia de iniciar o procedemento, entre o concello de
Vilagarcía e Portos de Galicia, de transferencia da titularidade dos espazos
de dominio público portuario que non teñan uso portuario e están inseridos
na trama urbana, así como razóns da súa demora na desafectación”
(publicada no BOPG número 339 do 30 de xuño de 2022), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-HXTBwoPmM-9
Verificación:
CVE-PREPAR: b6afb583-5296-55b9-85c8-da6be7631fb7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo
Goberno no seo da Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo, celebrada o 5 de maio de
2021, no debate da iniciativa con número de rexistro, 7305.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NmQ4MDhjMzQtZTdjNi00OGVmLWI0ZTAtNzI3ZWM5ZWJjNmVj&start=41
Na devandita sesión, o Goberno informou sobre a titularidade dos terreos
portuarios sen uso para actividade portuaria.
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Informar que, no caso concreto de Vilagarcía de Arousa,
a solicitude do concello foi en setembro de 2021 e limítase a solicitar terreos en
Vilaxoán, non en Carril”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-HXTBwoPmM-9
Verificación:
CVE-PREPAR: b6afb583-5296-55b9-85c8-da6be7631fb7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-HXTBwoPmM-9
Verificación:
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1549796
Data
08/09/2022 09:38

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26352, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Carme
González Iglesias e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”o apoio ao
pequeno comercio na convocatoria de subvencións para a renovación de
electrodomésticos” (publicada no BOPG número 250 do 3 de xaneiro de 2022)
convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia Primeira e
Consellería de Economía, Industria e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención da persoa representante da Dirección Xeral
de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, con motivo do debate da pregunta
26351 que tivo lugar na sesión do 10 de marzo de 2022 da Comisión 6ª, Industria,

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-9Wk4BCtrh-4
Verificación:
CVE-PREPAR: f899df06-d5f0-6442-f8b0-6de550c125f4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Enerxía, Comercio e Turismo. O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte
enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZDRkOTk3ZmYtMTljYi00ZTRmLWFkYzMtYTE4Y2NmZjA1ZmZm&start=3231
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-9Wk4BCtrh-4
Verificación:
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1549793
Data
08/09/2022 09:38

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26648, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Luis Bará
Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”o parque eólico dos Cotos,
no concello de Cerdedo-Cotobade” (publicada no BOPG número 255 do 12 de xaneiro
de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento

do

Parlamento

de

Galicia,

a

contestación

formulada

pola

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Industria e Innovación, con motivo do debate da pregunta 27093 que tivo

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-mIOfJnCmW-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 7ec18be7-a269-aa59-1a31-bb126635e796
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

lugar na sesión plenaria do 26 de xaneiro de 2022. O arquivo audiovisual pode
consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NmQ3MGZiMGQtMWZmZi00ZWQ0LWJjNDQtMWY5MjViMjJhYWMx&start=12773
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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1
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-mIOfJnCmW-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/09/2022 9:38:11

150610

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1538324
Data
06/09/2022 13:22

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26703, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Carme
González Iglesias, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a crítica
situación que atravesa o estaleiro Barreras e o perigo de desmantelamento da
empresa” (publicada no BOPG número 255 do 12 de xaneiro de 2022) convertida en
escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de
Economía, Industria e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do director do Instituto Galego de Promoción
Económica, con motivo do debate da pregunta 26704 que tivo lugar na sesión do 28 de
xaneiro de 2022 da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. O arquivo

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-PpbR3bvK0-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 4e88f551-f865-dfe4-5d51-7b53f358b097
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZTQ4YWI3ZWMtMzJiOS00NDA4LTk0MzAtMjJlNGNiNTA3MDdk&start=1664
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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1

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-PpbR3bvK0-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/09/2022 13:22:25

150612

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1549788
Data
08/09/2022 09:38

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26709, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Carme
González Iglesias e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a situación e o
futuro do sector da automoción en Vigo e Galicia” (publicada no BOPG número 255
do 12 de xaneiro de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiroxullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Industria e Innovación, con motivo do debate da interpelación 31413 que

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-LmJ5hSC3h-9
Verificación:
CVE-PREPAR: d9e32aa6-b065-fb32-a403-785576ec5b97
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

tivo lugar na sesión plenaria do 23 de marzo de 2022.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=OWJmOGU3NmMtNGUwYi00YmI5LWI2NzAtMmIyZjNhZmRkZjRl&start=7577
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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1

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-LmJ5hSC3h-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/09/2022 9:38:03

150614

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1530563
Data
05/09/2022 11:52

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 26724, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a reparación e o mantemento estrutural nas
vivendas de promoción pública no barrio de Covadonga, en Ourense”, (publicada no BOPG
número 255 do 12 de xaneiro de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de trasladarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“Todas as comunicacións sobre posibles incidencias puntuais no interior das vivendas ou en
zonas comúns foron atendidas, realizando as obras necesarias. Ademais, non se ten constancia
de que existan danos que poidan comprometer a estabilidade estrutural do inmoble. O edificio
conta con todos os servizos. En canto á envolvente do edificio, realizouse mediante fachada
trasventilada, existindo un illamento térmico sobre a fábrica de peche e un illante térmico e

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-OKEQxq594-9
Verificación:
CVE-PREPAR: f4d42749-aa70-5478-3bc2-9fef7b0085a9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

acústico de lá de roca no trasdosado interior das vivendas. Nos patios de acceso, o illamento
resolvese con SATE. Por último, o servizo técnico da área provincial do Instituto Galego da
Vivenda e Solo asiste periodicamente ao grupo de vivendas para comprobar o seu estado e
posibles actuacións”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

paxina 1 de 1
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-OKEQxq594-9
Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/09/2022 11:52:26

150616

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1549799
Data
08/09/2022 09:38

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26765, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona Sandra Vázquez
Domínguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”os instrumentos que
ten previsto desenvolver a Xunta de Galicia para reforzar o modelo de innovación
aberta que se está a impulsar desde hai algúns anos” (publicada no BOPG número
255 do 12 de xaneiro de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións
xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención da directora da Axencia Galega de
Innovación, con motivo do debate da pregunta 26766 que tivo lugar na sesión do 6 de
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-AK8qtVM0A-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 0d5d3757-0577-c8f8-1c55-479e0bed0e99
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

abril de 2022 da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. O arquivo
audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NGRhYTZkYjMtZmY3OC00NzQ2LTgyOGUtMDU1NTM1NDJhM2E4&start=77
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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1

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-AK8qtVM0A-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/09/2022 9:39:00

150618

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1549786
Data
08/09/2022 09:37

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26947, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona Teresa Egerique Mosquera
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a información de que dispón a
Xunta de Galicia sobre o proceso de venda de Barreras e as oportunidades para
dar a continuidade necesaria ao estaleiro ” (publicada no BOPG número 255 do 12 de
xaneiro de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo
2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento

do

Parlamento

de

Galicia,

a

contestación

formulada

pola

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Industria e Innovación, con motivo do debate da pregunta 26945 que tivo
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-JcBv5nAtV-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 909da0a1-6c65-6156-3dd0-81e022c9e4c7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

lugar na sesión plenaria do 9 de marzo de 2022.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MjQ0Yzk4NTAtZDNhOS00ODI2LWFiODQtNWY2ZTI1ZTEzYWFi&start=7917
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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1

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-JcBv5nAtV-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/09/2022 9:37:56
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1545279
Data
07/09/2022 12:12

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26985, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Paloma Castro Rey
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”os motivos polos que se declarou
prioritario o proxecto de parque eólico da empresa Tiraventos, S. L.” (publicada no
BOPG número 255 do 12 de xaneiro de 2022) convertida en escrita por fin do período
de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e
Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención da persoa representante da Dirección Xeral
de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, con motivo do debate da pregunta
26986 que tivo lugar na sesión do 24 de febreiro de 2022 da Comisión 6ª, Industria,
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-xWNBKEGjM-4
Verificación:
CVE-PREPAR: cd5f27e8-ea80-0282-4874-a59632a38a27
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Enerxía, Comercio e Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=OGJmMjA5MGItMDA0OC00MGU5LTg4OGYtZmQ5MzRiMjExY2Fk&start=1428
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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1

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-xWNBKEGjM-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 07/09/2022 12:12:17

150622

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1538314
Data
06/09/2022 13:21

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27048, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Ramón Fernández Alfonzo e
dona Rosana Pérez Fernández, sobre “a situación da produción marisqueira na ría de
Ferrol”, (publicada no BOPG número 255 do 12 de xaneiro de 2022), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra
de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar,

que ten o

seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi sustanciado na resposta
dada á iniciativa (pregunta para resposta oral en Pleno) con número de rexistro 20880,
presentada polo mesmo grupo parlamentario, que foi convertida en escrita por fin do
período de sesións setembro-decembro 2021”.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-4valxm0Df-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 6a50ab16-2e22-78d1-a746-19f62804cbb5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/09/2022 13:21:58

150624

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1538309
Data
06/09/2022 13:21

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27083, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Olalla Rodil
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a situación da Rede de
centros de información ás mulleres” (publicada no BOPG número 255 do 12 de xaneiro
de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción de
Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“Segundo se reflicte no Decreto 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os
requisitos e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos centros de
información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a
modificación e extinción do seu recoñecemento, os Centros de Información á Muller (CIM)
configúranse, como un conxunto de recursos das entidades locais, desde os cales se
articula unha intervención global dirixida ás mulleres e que proporcionan asesoramento
xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral, así como calquera
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-gvuC4eDBf-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 34d177d6-2000-8c19-3fa3-0316ab015722
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

outra información encamiñada á consecución da igualdade real e efectiva entre mulleres
e homes.
Así, os CIM atenderán todas as mulleres que o demanden, así como calquera persoa, sexa
home ou muller, en asuntos relacionados coa promoción social da igualdade de xénero.
Dentro da acción dos CIM teñen carácter prioritario as actividades de prevención,
información, asesoramento e loita en xeral contra a violencia de xénero, así como a
atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero. Ademais, a atención poderase
estender ás fillas e fillos e ás persoas menores ou maiores dependentes delas coa
intención de reducir o impacto negativo que a situación de violencia produce
nestaspersoas. Sendo tamén prioritaria a atención a mulleres pertencentes a outros
colectivos en situación de vulnerabilidade e/ou risco de exclusión social, ao igual que a
atención as persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais e ás súas
familias e persoas achegadas, segundo se reflicte na Lei 2/2014, do 14 de abril, pola
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2

igualdade de trato e a non discriminación de LGTBI, en colaboración cos gobernos locais.
Os CIM réxense polo principio de atención universal no ámbito territorial de prestación
dos servizos dos CIM con independencia do concello de procedencia da persoa atendida,
se ben, co obxecto de fomentar unha repartición máis xusta da carga económica e
loxística de xestión dos CIM, establécese o recoñecemento explícito da posibilidade de
formalizar convenios de colaboración entre as entidades locais e inclúese un mecanismo
excepcional polo que as entidades interesadas poderían quedar exentas da atención a
persoas procedentes de entidades locais que negasen reiteradamente a súa colaboración
ao respecto.
Ademais, os CIM poderán prestar atención e asesoramento a aquelas mulleres que o
demanden, de forma individual ou colectiva, formando parte dun grupo ou asociación de
mulleres, así como a calquera persoa, en asuntos relacionados coa promoción social da
igualdade de xénero.
Os CIM son de carácter municipal, segundo o establecido no artigo 2 que establece
expresamente que “os CIM carecen de personalidade xurídica e a súa actividade constitúe
un servizo prestado polas entidades locais de que dependan. A súa configuración poderá

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-gvuC4eDBf-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 34d177d6-2000-8c19-3fa3-0316ab015722
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

adoptar as seguintes modalidades en función da entidade de que dependan:
a) De titularidade municipal.
b) De titularidade de calquera das entidades locais recoñecidas na lexislación vixente
sobre réxime local”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Páxina 2 de 2
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-gvuC4eDBf-5
Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/09/2022 13:21:42

150627

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1538307
Data
06/09/2022 13:21

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27100, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e dona Olalla Rodil Fernández, sobre ”as actuacións do Goberno galego
para reforzar e ampliar a rede de centros de información ás mulleres” (publicada no
BOPG número 255 do 12 de xaneiro de 2022) convertida en escrita por fin do período de
sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, que ten o seguinte
contido:
“Segundo se reflicte no Decreto 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os
requisitos e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos centros de
información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a
modificación e extinción do seu recoñecemento, os Centros de Información á Muller (CIM)
configúranse, como un conxunto de recursos das entidades locais, desde os cales se
articula unha intervención global dirixida ás mulleres e que proporcionan asesoramento
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-xfvMSxOT3-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 8f1d99d8-3c34-b848-b826-783a18a0c007
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral, así como calquera
outra información encamiñada á consecución da igualdade real e efectiva entre mulleres
e homes.
Así, os CIM atenderán todas as mulleres que o demanden, así como calquera persoa, sexa
home ou muller, en asuntos relacionados coa promoción social da igualdade de xénero.
Dentro da acción dos CIM teñen carácter prioritario as actividades de prevención,
información, asesoramento e loita en xeral contra a violencia de xénero, así como a
atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero. Ademais, a atención poderase
estender ás fillas e fillos e ás persoas menores ou maiores dependentes delas coa
intención de reducir o impacto negativo que a situación de violencia produce
nestaspersoas. Sendo tamén prioritaria a atención a mulleres pertencentes a outros
colectivos en situación de vulnerabilidade e/ou risco de exclusión social, ao igual que a
atención as persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais e ás súas
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familias e persoas achegadas, segundo se reflicte na Lei 2/2014, do 14 de abril, pola
igualdade de trato e a non discriminación de LGTBI, en colaboración cos gobernos locais.
Os CIM réxense polo principio de atención universal no ámbito territorial de prestación
dos servizos dos CIM con independencia do concello de procedencia da persoa atendida,
se ben, co obxecto de fomentar unha repartición máis xusta da carga económica e
loxística de xestión dos CIM, establécese o recoñecemento explícito da posibilidade de
formalizar convenios de colaboración entre as entidades locais e inclúese un mecanismo
excepcional polo que as entidades interesadas poderían quedar exentas da atención a
persoas procedentes de entidades locais que negasen reiteradamente a súa colaboración
ao respecto.
Ademais, os CIM poderán prestar atención e asesoramento a aquelas mulleres que o
demanden, de forma individual ou colectiva, formando parte dun grupo ou asociación de
mulleres, así como a calquera persoa, en asuntos relacionados coa promoción social da
igualdade de xénero.
Os CIM son de carácter municipal, segundo o establecido no artigo 2 que establece
expresamente que “os CIM carecen de personalidade xurídica e a súa actividade constitúe
un servizo prestado polas entidades locais de que dependan. A súa configuración poderá
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-xfvMSxOT3-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 8f1d99d8-3c34-b848-b826-783a18a0c007
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

adoptar as seguintes modalidades en función da entidade de que dependan:
a) De titularidade municipal.
b) De titularidade de calquera das entidades locais recoñecidas na lexislación vixente
sobre réxime local”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27101, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona
Patricia Otero Rodríguez, sobre “a compatibilidade dos usos portuarios e recreativos dos
portos galegos”, (publicada no BOPG número 255 do 12 de xaneiro de 2022), teño a honra
de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar,

que ten o

seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi sustanciado na resposta
dada á iniciativa (pregunta para resposta oral en Comisión) con número de rexistro 20729,
presentada polo mesmo grupo parlamentario, que foi convertida en escrita por fin do
período de sesións setembro-decembro 2021”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-9Ugf4D75y-0
Verificación:
CVE-PREPAR: fcb0de11-0536-0ae2-e892-96697f45a333
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
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Verificación:
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Data
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27108, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Julio Torrado
Quintela e dona Marina Ortega Otero, sobre ”a reversión ao sistema público, en
titularidade e xestión directa, do sistema de transporte sanitario terrestre”
(publicada no BOPG número 255 do 12 de xaneiro de 2022) convertida en escrita por fin
do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 27 de
xaneiro do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 27109, presentada polo
mesmo grupo parlamentario.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-ZjjMCQy9G-5
Verificación:
CVE-PREPAR: d9b28d43-22b2-34b0-6796-d108203d5695
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=YTcxNzk0MzktOTUyMy00NGI0LWJiZTEtNjk2OTA3ZmE1M2M4&start=4504

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-ZjjMCQy9G-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1538299
Data
06/09/2022 13:21

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27152, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de
Galicia para tentar impedir os conflitos entre mexilloeiros e percebeiros por mor da
extraccion da mexilla en bancos naturais”, (publicada no BOPG número 255 do 12 de
xaneiro de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi sustanciado na resposta
dada á iniciativa (pregunta para resposta oral en Pleno) con número de rexistro 24986,
presentada polo mesmo grupo parlamentario, que foi convertida en escrita por fin do
período de sesións setembro-decembro 2021”.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-8dpiTdtFl-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 8522a380-1ef0-9315-f0e9-794bea5781c0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
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Verificación:
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1538297
Data
06/09/2022 13:21

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27153, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno de Galicia para
a defensa do sector pesqueiro galego diante da proposta de cotas para 2022 do comisa
rio europeo de Pesca”,

(publicada no BOPG número 255 do 12 de xaneiro de 2022),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 2022, teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do
Mar, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi sustanciado na resposta
dada á iniciativa (pregunta para resposta oral en Pleno) con número de rexistro 24490,
presentada polo mesmo grupo parlamentario, que foi convertida en escrita por fin do
período de sesións setembro-decembro 2021”.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-uROJi6IHX-2
Verificación:
CVE-PREPAR: f41b22b5-a738-54d8-64e5-cb0f4a656051
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
paxina 1 de 1
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
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Verificación:
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1538294
Data
06/09/2022 13:20

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27157, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia
respecto do establecemento dun protocolo covid-19 para os traballadores do mar”,
(publicada no BOPG número 255 do 12 de xaneiro de 2022), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de
trasladarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar,

que ten o

seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi sustanciado na resposta
dada á iniciativa (pregunta para resposta oral en Pleno) con número de rexistro 20178,
presentada polo mesmo grupo parlamentario, que foi convertida en escrita por fin do
período de sesións setembro-decembro 2021”.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-bH85MzcK7-9
Verificación:
CVE-PREPAR: f97ebd68-0367-20d5-7db6-f5540c12a029
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
paxina 1 de 1
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-bH85MzcK7-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1538291
Data
06/09/2022 13:20

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27158, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de
Galicia para chegar a acordos co sector da pesca de lecer”, (publicada no BOPG número
255 do 12 de xaneiro de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de trasladarlle,

para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi sustanciado na resposta
dada á iniciativa (pregunta para resposta oral en Pleno) con número de rexistro 20112,
presentada polo mesmo grupo parlamentario, que foi convertida en escrita por fin do
período de sesións setembro-decembro 2021”.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-yX7wW2nni-7
Verificación:
CVE-PREPAR: e86d4685-8217-aa95-cee4-57a634e25b74
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-yX7wW2nni-7
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1538289
Data
06/09/2022 13:20

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27160, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a actuación da Xunta de Galicia diante
da denegación de auxilio ao buque 'Manuel Laura' en Irlanda”, (publicada no BOPG
número 255 do 12 de xaneiro de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de trasladarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi sustanciado na resposta
dada á iniciativa (pregunta para resposta oral en Pleno) con número de rexistro 19952,
presentada polo mesmo grupo parlamentario, que foi convertida en escrita por fin do
período de sesións setembro-decembro 2021”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-Be0sS4eYs-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 5afbb1f0-49c3-9598-dde1-944055b73738
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

paxina 1 de 1
150643

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
06/09/2022 13:20:42

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-Be0sS4eYs-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/09/2022 13:20:42
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1528815
Data
05/09/2022 10:08

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27173, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Montserrat
Prado Cores, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a necesidade de
repoñer a atención pediátrica nos centros de saúde de Meis, Meaño, Ribadumia e
Illa de Arousa” (publicada no BOPG número 255 do 12 de xaneiro de 2022) convertida
en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte
contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 27 de
xaneiro do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 27172 presentada polo
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-ZovMRPtbV-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 0d6cdc65-0274-3b47-fe95-1a90c44139c4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=YTcxNzk0MzktOTUyMy00NGI0LWJiZTEtNjk2OTA3ZmE1M2M4&start=8360
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-ZovMRPtbV-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/09/2022 10:08:27

150646

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1528813
Data
05/09/2022 10:08

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27175, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Montserrat
Prado Cores, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as previsión do
Servizo Galego de Saúde para a reapertura dos consultorios pechados desde o
inicio da pandemia pola Covid 19” (publicada no BOPG número 255 do 12 de xaneiro de
2022) convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que
ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 21 de
abril do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 27174 presentada polo
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-k2vBJQzvv-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 3ca28ab2-cbb4-1a80-eb41-2a095f3cdd49
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MjBlM2U1YTItZTliZS00MWU3LTgyNzktZDg2YWM1NDY3ODUx&start=1882
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27182, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Xosé Luis Bará
Torres, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as previsión do Goberno
galego para repoñer o facultativo suprimido no punto de atención continuada de
Caldas” (publicada no BOPG número 255 do 12 de xaneiro de 2022) convertida en
escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte
contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 31 de
marzo do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 27181 presentada polo
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-flHZkordS-7
Verificación:
CVE-PREPAR: db9c1ec3-ce94-a237-1596-46e246be2d53
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MGQ0N2IyNzItZTJhYi00OWM1LWJlYzktMWUzYzQxYmM5MjM2&start=3325
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27204, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego do
impacto para os orzamentos públicos dos últimos datos de débeda pública de Galicia
segundo o Banco de España”, (publicada no BOPG número 260 do 20 de xaneiro de 2022),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo 2022, teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Facenda e Administración Pública, que ten o seguinte contido:
“Galicia reduciu un 3,4% o seu endebedamento no primeiro trimestre do 2022, o que supuxo
rebaixar a súa débeda en 401 millóns de euros, segundo o Protocolo de Déficit Excesivo
(PDE) correspondentes ao primeiro trimestre do ano publicados polo Banco de España.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-l7JkDRU1c-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 909a7330-8472-b7b9-ae32-0a4edb4ffab3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Con estes datos, Galicia diminuíu 1,1 puntos o seu endebedamento en relación ao seu PIB,
ata o 17,4%, e sitúase, deste xeito, como a terceira comunidade autónoma de réxime común
cunha menor ratio débeda/PIB.
Ademais, a Comunidade galega aumentou no primeiro trimestre do ano o seu diferencial
positivo de débeda coa media, ata os 7,7 puntos, xa que o conxunto das CC.AA. teñen unha
ratio débeda/PIB do 25,1%. Desta forma, o organismo regulador volve situar á Comunidade
Autónoma galega como a terceira de réxime común con menor endebedamento de toda
España.
Así mesmo, Galicia pechou o primeiro trimestre de 2022 sendo a 2ª Comunidade Autónoma
con menor endebedamento por habitante de España. A débeda por habitante sitúase na
comunidade galega nos 4.204 euros, fronte aos 6.568 euros da media de comunidades, co
que cada galego debe hoxe 2.341 euros menos que a media autonómica.
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O Banco de España ratifica ademais que Galicia é a comunidade autónoma con menor
aumento de volume de débeda desde o ano 2008, exercicio no que comezou a tendencia
ascendente na evolución do endebedamento no conxunto das administracións públicas de
España, incluídas as comunidades autónomas.
A redución do endebedamento nos últimos exercicios fai que Galicia estea nunha mellor
posición financeira para responder ás esixencias económicas derivadas dos efectos
negativos do coronavirus e da alza de prezos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-l7JkDRU1c-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 909a7330-8472-b7b9-ae32-0a4edb4ffab3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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NÂº SaÃ-da 2022/1549778
Data
08/09/2022 09:37

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27299, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Patricia Otero
Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as actuacións do
Goberno galego en relación coa implantación da fábrica de fibras téxtiles da
multinacional lusa Altri na comarca da Mariña lucense” (publicada no BOPG número
260 do 20 de xaneiro de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións
xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Industria e Innovación, con motivo do debate da interpelación 27317 que
tivo lugar na sesión plenaria do 9 de febreiro de 2022. O arquivo audiovisual pode

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-PA7GH6KAc-0
Verificación:
CVE-PREPAR: f91e7435-4d52-ea94-2881-83a3e20118d3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NjA4MDU4NTktZGFmOS00NTU5LTk1MzMtMWMyZWNmMGQxZGNh&start=6176
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27325, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero Rodríguez e don
Julio Torrado Quintela, sobre “a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución
orzamentaria do terceiro trimestre do ano 2021 da partida 723A, relativa á
competitividade e mellora da calidade de produción pesqueira e da acuicultura”,
(publicada no BOPG número 260 do 20 de xaneiro de 2022), teño a honra de trasladarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Preto do 74% do orzamento ca Consellería do Mar destinada a liñas de investimento que se
poñen a disposición da cidadanía, en forma de axudas e melloras en todo o ámbito da cadea
mar-industria, son fondos FEMP.
Para executar estes fondos é preciso facelo con arranxo ás normas da normativa
comunitaria e tamén á normativa estatal e autonómica sobre subvencións e uso dos fondos
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-DJEbZ9b1Z-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 756d4140-c775-b3d3-e050-2f549c649f30
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

comunitarios.
Polo tanto, é preciso acudir á convocatoria pública de axudas, que ademais debe facerse, na
inmensa maioría dos casos, en concorrencia competitiva.
Na Consellería do Mar trabállase por unha parte, para poder adiantar ao máximo posible a
publicación das convocatorias de axudas e subvencións e, por outra parte, reducir os tempos
da instrución dos procedementos.
A maioría das convocatorias de subvencións da Consellería do Mar redáctanse por
anticipado de gasto o que permite que se publiquen as ordes de convocatoria de axuda
entre os meses de decembro e de xaneiro.
É dicir, xa a comezos de ano, a maior parte dos fondos están dispoñibles, e están na fase A.
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Agora ben, é evidente que hai que outorgar un prazo para a presentación dos proxectos,
máis o tempo para analizar os mesmos e requirir a subsanación de erros ou de falla de
documentación por parte das persoas solicitantes destas ordes de axudas.
Como ben saben, son moitos os requisitos esixidos polo propio fondo FEMP que dificultan o
traballo duns e doutros, de administrados e administradas e da propia administración, e
dende a Consellería do Mar sempre avogamos e solicitamos a simplificación do fondo en
beneficio de todos os axentes implicados e, o máis importante en beneficio dos galegos e
galegas que solicitan e precisan destas axudas.
Polo tanto non é ata finais de xuño ou mesmo en xullo cando se poden resolver a maior
parte das axudas de investimentos, o que é máis que razoable tendo en conta o número e
importancia técnica dos expedientes presentados.
É a partir de aquí hai que dar prazo para a execución dos investimentos por parte das
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-DJEbZ9b1Z-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 756d4140-c775-b3d3-e050-2f549c649f30
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

persoas solicitantes, que son xa a finais de ano e, no caso dos proxectos importantes con
axudas plurianuais mesmo ata o ano seguinte.
Todo isto fai ver que evidentemente se por execución consideran a situación en OK dun
expediente, no segundo trimestre non é posible no caso de axudas a particulares, debido
precisamente ás esixencias da propia tramitación.
Así, a 31 de decembro de 2021, as porcentaxes da disposición ou compromiso do gasto co
sector en relación co crédito inicial, foron as seguintes:
100 % do programa orzamentario 513 A correspondente a contrucción, conservación e
explotación portuaria
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61,10% do programa orzamentario 723 B correspondente a regulación das producións e dos
mercados da pesca
48,02% do programa orzamentario 514 A correspondente a infraestructuras pesqueiras
72,32% do programa orzamentario 723 C correspondente ao desenvolvemento sostible das
zonas de pesca”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-DJEbZ9b1Z-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 756d4140-c775-b3d3-e050-2f549c649f30
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27354, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero Rodríguez e don
Julio Torrado Quintela, sobre “a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución
orzamentaria do terceiro trimestre do ano 2021 da partida 723B, relativa á regulación
das producións e dos mercados da pesca”, (publicada no BOPG número 260 do 20 de
xaneiro de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Preto do 74% do orzamento ca Consellería do Mar destinada a liñas de investimento que se
poñen a disposición da cidadanía, en forma de axudas e melloras en todo o ámbito da cadea
mar-industria, son fondos FEMP.
Para executar estes fondos é preciso facelo con arranxo ás normas da normativa

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-dMadzkVex-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 58362b55-0c40-de95-e837-afec97b40021
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

comunitaria e tamén á normativa estatal e autonómica sobre subvencións e uso dos fondos
comunitarios.
Polo tanto, é preciso acudir á convocatoria pública de axudas, que ademais debe facerse, na
inmensa maioría dos casos, en concorrencia competitiva.
Na Consellería do Mar trabállase por unha parte, para poder adiantar ao máximo posible a
publicación das convocatorias de axudas e subvencións e, por outra parte, reducir os tempos
da instrución dos procedementos.
A maioría das convocatorias de subvencións da Consellería do Mar redáctanse por
anticipado de gasto o que permite que se publiquen as ordes de convocatoria de axuda
entre os meses de decembro e de xaneiro.
É dicir, xa a comezos de ano, a maior parte dos fondos están dispoñibles, e están na fase A.
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Agora ben, é evidente que hai que outorgar un prazo para a presentación dos proxectos,
máis o tempo para analizar os mesmos e requirir a subsanación de erros ou de falla de
documentación por parte das persoas solicitantes destas ordes de axudas.
Como ben saben, son moitos os requisitos esixidos polo propio fondo FEMP que dificultan o
traballo duns e doutros, de administrados e administradas e da propia administración, e
dende a Consellería do Mar sempre avogamos e solicitamos a simplificación do fondo en
beneficio de todos os axentes implicados e, o máis importante en beneficio dos galegos e
galegas que solicitan e precisan destas axudas.
Polo tanto non é ata finais de xuño ou mesmo en xullo cando se poden resolver a maior
parte das axudas de investimentos, o que é máis que razoable tendo en conta o número e
importancia técnica dos expedientes presentados.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-dMadzkVex-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 58362b55-0c40-de95-e837-afec97b40021
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

É a partir de aquí hai que dar prazo para a execución dos investimentos por parte das
persoas solicitantes, que son xa a finais de ano e, no caso dos proxectos importantes con
axudas plurianuais mesmo ata o ano seguinte.
Todo isto fai ver que evidentemente se por execución consideran a situación en OK dun
expediente, no segundo trimestre non é posible no caso de axudas a particulares, debido
precisamente ás esixencias da propia tramitación.
Así, a 31 de decembro de 2021, as porcentaxes da disposición ou compromiso do gasto co
sector en relación co crédito inicial, foron as seguintes:
100 % do programa orzamentario 513 A correspondente a contrucción, conservación e
explotación portuaria
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61,10% do programa orzamentario 723 B correspondente a regulación das producións e dos
mercados da pesca
48,02% do programa orzamentario 514 A correspondente a infraestructuras pesqueiras
72,32% do programa orzamentario 723 C correspondente ao desenvolvemento sostible das
zonas de pesca”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-dMadzkVex-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 58362b55-0c40-de95-e837-afec97b40021
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27355, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero Rodríguez e don
Julio Torrado Quintela, sobre “a valoración por parte da Xunta de Galicia da execución
orzamentaria do terceiro trimestre do ano 2021 da partida 723C, relativa ao
desenvolvemento sustentable das zonas de pesca”, (publicada no BOPG número 260 do
20 de xaneiro de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Preto do 74% do orzamento ca Consellería do Mar destinada a liñas de investimento que se
poñen a disposición da cidadanía, en forma de axudas e melloras en todo o ámbito da cadea
mar-industria, son fondos FEMP.
Para executar estes fondos é preciso facelo con arranxo ás normas da normativa
comunitaria e tamén á normativa estatal e autonómica sobre subvencións e uso dos fondos
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-35QTPMXnn-5
Verificación:
CVE-PREPAR: a9fe3906-7f00-e853-fd88-d8bde7a1fa56
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

comunitarios.
Polo tanto, é preciso acudir á convocatoria pública de axudas, que ademais debe facerse, na
inmensa maioría dos casos, en concorrencia competitiva.
Na Consellería do Mar trabállase por unha parte, para poder adiantar ao máximo posible a
publicación das convocatorias de axudas e subvencións e, por outra parte, reducir os tempos
da instrución dos procedementos.
A maioría das convocatorias de subvencións da Consellería do Mar redáctanse por
anticipado de gasto o que permite que se publiquen as ordes de convocatoria de axuda
entre os meses de decembro e de xaneiro.
É dicir, xa a comezos de ano, a maior parte dos fondos están dispoñibles, e están na fase A.
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Agora ben, é evidente que hai que outorgar un prazo para a presentación dos proxectos,
máis o tempo para analizar os mesmos e requirir a subsanación de erros ou de falla de
documentación por parte das persoas solicitantes destas ordes de axudas.
Como ben saben, son moitos os requisitos esixidos polo propio fondo FEMP que dificultan o
traballo duns e doutros, de administrados e administradas e da propia administración, e
dende a Consellería do Mar sempre avogamos e solicitamos a simplificación do fondo en
beneficio de todos os axentes implicados e, o máis importante en beneficio dos galegos e
galegas que solicitan e precisan destas axudas.
Polo tanto non é ata finais de xuño ou mesmo en xullo cando se poden resolver a maior
parte das axudas de investimentos, o que é máis que razoable tendo en conta o número e
importancia técnica dos expedientes presentados.
É a partir de aquí hai que dar prazo para a execución dos investimentos por parte das
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persoas solicitantes, que son xa a finais de ano e, no caso dos proxectos importantes con
axudas plurianuais mesmo ata o ano seguinte.
Todo isto fai ver que evidentemente se por execución consideran a situación en OK dun
expediente, no segundo trimestre non é posible no caso de axudas a particulares, debido
precisamente ás esixencias da propia tramitación.
Así, a 31 de decembro de 2021, as porcentaxes da disposición ou compromiso do gasto co
sector en relación co crédito inicial, foron as seguintes:
100 % do programa orzamentario 513 A correspondente a contrucción, conservación e
explotación portuaria
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61,10% do programa orzamentario 723 B correspondente a regulación das producións e dos
mercados da pesca
48,02% do programa orzamentario 514 A correspondente a infraestructuras pesqueiras
72,32% do programa orzamentario 723 C correspondente ao desenvolvemento sostible das
zonas de pesca”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

paxina 3 de 3
150666

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-35QTPMXnn-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/09/2022 11:20:27

150667

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1551169
Data
08/09/2022 11:20

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27366, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero
Rodríguez e don Julio Torrado Quintela, sobre “os expedientes tramitados e os
proxectos presentados ao abeiro da Orde do 18 de decembro de 2020 pola que
se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, de axudas para a innovación no sector pesqueiro
cofinanciadas polo FEMP e a súa convocatoria para o ano 2021”, (publicada no
BOPG número 260 do 20 de xaneiro de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte
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contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo
Goberno no seo da Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo, celebrada o 1 de febreiro de
2022, no debate da iniciativa con número de rexistro, 27365, presentada polo mesmo
grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NjFlYjUxOGItYzU0Ni00Y2FiLWE2NzMtZjljZjYyMGM1ZmRj&start=1624
Na devandita sesión, o Goberno informou sobre os expedientes tramitados e os
proxectos presentados ao abeiro da Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de
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concorrencia competitiva, de axudas para a innovación no sector pesqueiro
cofinanciadas polo FEMP e a súa convocatoria para o ano 2021”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27428, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que vai levar a cabo a
Xunta de Galicia para impedir o avance da deterioración e abandono das instalacións
portuarias e para mellorar a prestación de servizos”, (publicada no BOPG número 260 do
20 de xaneiro de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de trasladarlle,

para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“O ente público Portos de Galicia, dotado de personalidade xurídica e patrimonio propio, ten
encomendadas as competencias de planificación, construción, explotación, conservación e
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mellora dos 122 portos dependentes da Xunta de Galicia.
Na páxina web de Portos de Galicia, existe un apartado corresponde a informes de xestión
cuxo link é: https://portosdegalicia.gal/gl/web/portos-de-galicia/informes-de-xestion
E dentro deste apartado está colgado o último Informe de Xestión correspondente ao ano
2020, cuxo link é: https://portosdegalicia.gal/documents/10627/24869/Informe+de+xesti
%C3%B3n+2020/0167c78c-b67a-48d9-a426-6fb17e0d7cb4
Neste Informe se reflicte que o ano 2020 foi especialmente complexo levar adiante as
acción encomendadas, xa que nos vimos envoltos nas restricións como consecuencia da
pandemia da Covid-19, unidas á deslocalización dos traballadores e á incerteza dos usuarios
portuarios.
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Quero facer unha mención especial a aquela facción portuaria que, por ser declarada
‘esencial’ ou polo seu sentido de responsabilidade, fixo posible, non sen dificultade, manter
un nivel de servizo axeitado.
Como consecuencia da pandemia, os ingresos portuarios víronse reducidos nunha cifra
próxima ao 12% con respecto ao 2019, o que en valor absoluto supuxo dous millóns de euros
menos en ingresos.
O maior descenso en valor absoluto produciuse como consecuencia da redución de capturas
–da orde dun 2%– e a baixada do prezo de venda das mesmas –un 12% de media–.
O segundo bloque de redución de actividade foi o relativo á caída do transporte de
mercadorías e pasaxeiros, reducíndose en 235 mil toneladas as mercadorías cargadas nos
nosos portos – pasamos de case 1,5 millóns de toneladas en 2019 a 1,25 millóns de
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toneladas en 2020– e baixando drasticamente o transporte de pasaxeiros.
O terceiro descenso notable motivárono as restricións de movemento e a redución de
cabidas, que supuxeron case a inexistencia de eventos e outras actividades económicas
eventuais, polo que se reduciu drasticamente a utilización privativa do dominio público
portuario para isto.
En canto á náutica recreativa, sufriu as consecuencias da pandemia nunha redución de
tránsitos do 65%, o que sen dúbida afectou á actividade local derivada deste turismo
náutico.
Doutra banda, ante a incerteza xerada polo confinamento, tomáronse medidas de
aprazamento na cobranza das taxas portuarias co fin de que a iniciativa privada puidese
contar con tesourería para facer fronte a posibles situacións.
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Tamén deixáronse exentas taxas ao sector da hostalería, duramente castigado polas
restricións e o distanciamento social”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27443, formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona
Rosana Pérez Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as
actuacións previstas pola Xunta de Galicia respecto da situación de
mortaldade de moluscos derivada do exceso de auga doce nas rías de Arousa e
Pontevedra” (publicada no BOPG número 260 do 20 de xaneiro de 2022) convertida
en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten
o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi sustanciado na
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resposta dada á iniciativa (pregunta para resposta oral en Pleno) con número de
rexistro 19848, presentada polo mesmo grupo parlamentario, que foi convertida en
escrita por fin do período de sesións setembro-decembro 2021”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 27520, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego Sanromán e don
Martín Seco García, sobre “as previsións da Xunta de Galicia de abrir un proceso de diálogo cos
concellos e coas deputacións para estudar e redefinir os posibles cambios no mapa actual de
xeodestinos”, (publicada no BOPG número 260, do 20 de xaneiro de 2022), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:
“O artigo 23 da Lei de Turismo recolle que con carácter previo á definición e creación da
denominación dos xeodestinos, se consulte a proposta cos concellos e coas entidades
supramunicipais interesadas.
Os días 21 e 28 de decembro

do 2021, convocáronse reunións presenciais coa dirección e os

xeodestinos, Realizáronse consultas a todos os concellos que pasan a formar parte dos xeodestinos e
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entidades supramunicipais e remitíronse cartas aos concellos entre o 8/02/2022 e o 9/02/2022.
Unha vez recibidas as respostas dos concellos, e realizado o seu estudo, estableceuse un prazo para
pechar o documento, o que se fixo o 1 de marzo de 2022.
O 15 de marzo de 2022 o Consello do Turismo de Galicia aprobou a proposta de novo mapa de
xeodestinos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27524, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Leticia Gallego
Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as previsións de
Portos de Galicia para ampliar e reformar a nave de redeiras de Cangas”
(publicada no BOPG número 260 do 20 de xaneiro de 2022) convertida en escrita por
fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo
Goberno no seo da Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo, celebrada o 7 de xuño de
2022, no debate da iniciativa con número de rexistro, 27525, presentada polo mesmo
grupo parlamentario.
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O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NzYwZTBmMTktNDgzNS00YmU2LTgwZjAtNmE1MTlhZDQxYjM5&start=74
Na devandita sesión, o Goberno informou sobre as previsións de Portos de Galicia
para ampliar e reformar a nave de redeiras de Cangas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 27526, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego Sanromán e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia para apoiar o
desenvolvemento turístico da cidade de Vigo”, (publicada no BOPG número 260, do 20 de xaneiro
de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de
Galicia, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia confía na reactivación económica de Galicia e por tanto da cidade de Vigo co
turismo como un dos eixos centrais para a recuperación.
Dentro dun marco estratéxico turístico que permita superar a crise multidimensional provocada pola
Covid19, é necesario impulsar e fortalecer o posicionamento do conxunto do territorio como destino
turístico, tomando medidas en colaboración leal con todas as administracións implicadas.
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O goberno galego fai cada ano unha aposta pola mellora das necesidades da cidade de Vigo.
Así, inaugurouse o novo albergue de peregrinos de Vigo que contribuirá a seguir mellorando a cidade
e a experiencia xacobea na cidade.
Respecto da sinalización do Comiño Portugués pola costa ao seu paso polo Concello de Vigo temos
que salientar que a mesma houbo de realizarse en colaboración cos hostaleiros da cidade ante a
negativa do Concello de Vigo a participar. Neste senso compre destacar o recente esforzo realizado
polo Goberno de Portugal que dota dun marco xurídico ao Camiño Portugués pola costa ao seu paso
por este país e que sen dúbida contribúe á súa potenciación.
En canto á celebración doutros eventos de interese compre destacar a colaboración a través de
convenios e patrocinios co Festival de Cultura Urbana e deportes de Acción ‘O Marisquiño’ que se ven
celebrando na cidade de Vigo.
No tocante á promoción turística, tanto Vigo como o resto das cidades de Galicia, están
continuamente presentes na programación turística da Xunta, así podemos destacar os Trens
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turísticos, Paseos que Namoran, Acende o Xacobeo, ou a campaña de “Instagramers no Camiño” que
foi presentada en Vigo.
Destacar tamén que na Feira Internacional de Turismo FITUR 2022 a Xunta de Galicia tiña un punto
específico dentro do stand de Galicia para cada unha das 7 cidades de Galicia, tendo tanto o Concello
de Vigo como a Deputación de Pontevedra renunciado por decisión propia a colaborar ca Xunta de
Galicia non enviando información turística para a exposición no stand e non asistindo aos actos
promocionais celebrados no stand galego.
Para rematar, compre destacar a programación desenvolvida na cidade de Vigo con motivo da
celebración do Xacobeo 21-22, entre a que compre resaltar:
•

Xacobeo Importa: Pat Metheny – Auditorio Mar de Vigo, Marisa Monte – Afundación, Agnes
Obel – Afundación, Leon Bridges – Auditorio Mar de Vigo, Rufus Wainwright - Afundación

•

Ciclo Xacobeo Vigo no Auditorio Mar de Vigo: Fat Freddy's Drop, Cimafunk, Steve Va, Yann
Tiersen, Texas

•

Festival Latitudes: Two Door Cine Club, Mando Diao, Bala, Zalomon Grass, Iggy Pop, The
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Vaccines, Aphonic, Furious Monkey House
•

Concerto de C. Tangana:

•

Festival Música Urbana no Porto de Vigo: Ayax y Prok, Quevedo, Califato, Sila Luna, Safree

•

Concerto de Muse en Balaídos

•

Concerto de Fito & Fitipladis: no Auditorio Mar de Vigo

•

Evento internacional de disciplinas de baile “Vigo Porté 2022”

•

Europeo de Snipe

•

Ruta Iacobus Maris

•

59ª edición da ruta Rías Baixas Xacobeo.”

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Pá xina 2 de 2
150682

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-DAyvv1Ei5-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/09/2022 10:07:51

150683

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1523049
Data
02/09/2022 10:21

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27537, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Patricia Otero
Rodríguez e don Julio Torrado Quintela, sobre ”a negativa de Portos de Galicia a
reverter a titularidade da parcela número 7 da travesía do Porto, en Burela, a
dominio municipal” (publicada no BOPG número 260 do 20 de xaneiro de 2022)
convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten
o seguinte contido:
“O 8 de setembro de 2021, a presidenta de Portos de Galicia, mantivo unha reunión
cos representantes da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) no

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-KChERszOf-7
Verificación:
CVE-PREPAR: b05ac1e0-b638-c618-c656-060332e062e8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

marco da mesa de traballo creada pola Xunta con esta entidade para abordar a
posibilidade de reverter ao Estado espazos dos peiraos galegos que non teñen uso
estritamente portuario buscando a posterior entrega polo Goberno central aos
concellos.
A representante do ente trasladou aos integrantes da Fegamp que o Executivo
galego está a traballar nos trámites para solicitar á Administración central a
reversión de arredor de corenta espazos da súa titularidade que non teñen uso
portuario.
Portos de Galicia analizou as 22 solicitudes presentadas ata o momento por
distintos concellos costeiros galegos así como a posible reversión doutras 18
instalacións menores da súa titularidade non destinadas a fins portuarios e situadas
en distintas localidades.
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Trátase dun procedemento extraordinario, complexo e moi amplo e que, por iso,
tramitaranse todos os expedientes de xeito conxunto.
Para velar pola transparencia do proceso, o ente público abordou os criterios que se
aplican para a valoración das solicitudes, dos que xa son partícipes os concellos
inmersos neste proceso e que serán trasladados a todos municipios para o seu
coñecemento e para que, aqueles que non o fixeron, poidan presentar as súas
propostas de reversión de terreos antes do 15 de outubro de 2021.
Unha vez recibida toda a información necesaria dos concellos, a Xunta trasladará aos
correspondentes Gobernos locais as superficies que considera susceptibles de iniciar
o trámite de reversión en cada caso e, cando os concellos dean a súa conformidade
con esa proposta, avanzará nos trámites administrativos internos previos á remisión
da solicitude de reversión dos terreos ao Executivo central.
No momento en que estean completados os trámites da Administración galega, será
o Goberno central, mediante acordo do Consello de Ministros, o que deberá
determinar que facer e tamén se os entrega aos concellos procedendo á súa
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
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desafectación como espazos de dominio público marítimo-terrestre”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 27538,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as xestións
realizadas pola Axencia de Turismo de Galicia para mellorar o turismo de cruceiros no
porto de Vigo”, (publicada no BOPG número 260, do 20 de xaneiro de 2022), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo
de Galicia, que ten o seguinte contido:
“Logo da creación do Comité de Turismo de Cruceiros constituído na Autoridade Portuaria
de Vigo, a Delegada da Xunta de Galicia en Vigo e a directora da Axencia de Turismo de
Galicia, acudiron ás reunións do Grupo de traballo de Turismo de Cruceiros, un foro
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enmarcado na nova estratexia de Crecemento Azul (Blue Growth) 2021-2027 do Porto de
Vigo.
En ditas reunións, como representantes da Xunta de Galicia, mostraron a colaboración do
goberno galego en todas as accións de promoción necesarias para potenciar a chegada de
turistas por mar. Entre os obxectivos do grupo de traballo, está o de facer de Vigo un
destino preferido por os cruceiristas e promocionar porto e destino, o que redundará
positivamente no fortalecemento do sector, un dos máis castigados durante a pandemia.
O Plan Director 2021-2023 ‘Galicia Destino Seguro’ ten como obxectivo o desenvolvemento
de estratexias e medidas que permitan superar a crise provocada pola Covid19, reactivando
o sector turístico e aproveitando a conxuntura para reposicionar a Galicia como destino
seguro.
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Na diagnose de dito Plan contémplanse os escenarios temporais, produtos e mercados
prioritarios nos que se inclúen accións destinadas ao turismo de cruceiros.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27539, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Patricia Otero
Rodríguez e don Julio Torrado Quintela, sobre ”a negativa de Portos de Galicia a
reverter a titularidade do miradoiro da Limosa, de Burela, a dominio municipal”
(publicada no BOPG número 260 do 20 de xaneiro de 2022) convertida en escrita por
fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“O 8 de setembro de 2021, a presidenta de Portos de Galicia, mantivo unha reunión
cos representantes da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) no
marco da mesa de traballo creada pola Xunta con esta entidade para abordar a
posibilidade de reverter ao Estado espazos dos peiraos galegos que non teñen uso
estritamente portuario buscando a posterior entrega polo Goberno central aos
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concellos.
A representante do ente trasladou aos integrantes da Fegamp que o Executivo
galego está a traballar nos trámites para solicitar á Administración central a
reversión de arredor de corenta espazos da súa titularidade que non teñen uso
portuario.
Portos de Galicia analizou as 22 solicitudes presentadas ata o momento por
distintos concellos costeiros galegos así como a posible reversión doutras 18
instalacións menores da súa titularidade non destinadas a fins portuarios e situadas
en distintas localidades.
Se trata dun procedemento extraordinario, complexo e moi amplo e que, por iso, se
tramitarán todos os expedientes de xeito conxunto.
Para velar pola transparencia do proceso, o ente público abordou os criterios que se
aplican para a valoración das solicitudes, dos que xa son partícipes os concellos
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inmersos neste proceso e que serán trasladados a todos municipios para o seu
coñecemento e para que, aqueles que non o fixeron, poidan presentar as súas
propostas de reversión de terreos antes do 15 de outubro de 2021.
Unha vez recibida toda a información necesaria dos concellos, a Xunta trasladará aos
correspondentes Gobernos locais as superficies que considera susceptibles de iniciar
o trámite de reversión en cada caso e, cando os concellos dean a súa conformidade
con esa proposta, avanzará nos trámites administrativos internos previos á remisión
da solicitude de reversión dos terreos ao Executivo central
No momento en que estean completados os trámites da Administración galega, será
o Goberno central, mediante acordo do Consello de Ministros, o que deberá
determinar que facer e tamén se os entrega aos concellos procedendo á súa
desafectación como espazos de dominio público marítimo-terrestre.
Informar que sobre a reversión do Mirador da Limosa de Burela, a dominio
municipal, Porto de Galicia informa favorablemente as actuacións consistentes na
mellora do contorno do “Mirador da Limosa” situada dentro do dominio público
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
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portuario do porto de Burela, segundo a solicitude do Concello de Burela recibida o
19 de agosto de 2021 conforme ó descrito na documentación técnica achegada. Con
posterioridade o Consello de Burela solicita a reversión deses terreos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Páxina 2 de 2
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27547, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero Rodríguez e don
Julio Torrado Quintela, sobre “a valoración da execución orzamentaria da partida 513A
no segundo trimestre do ano 2021, relativa á construción, conservación e explotación
portuaria”, (publicada no BOPG número 260 do 20 de xaneiro de 2022), teño a honra de
trasladarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar,

que ten o

seguinte contido:
“Preto do 74% do orzamento ca Consellería do Mar destinada a liñas de investimento que se
poñen a disposición da cidadanía, en forma de axudas e melloras en todo o ámbito da cadea
mar-industria, son fondos FEMP.
Para executar estes fondos é preciso facelo con arranxo ás normas da normativa

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
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comunitaria e tamén á normativa estatal e autonómica sobre subvencións e uso dos fondos
comunitarios.
Polo tanto, é preciso acudir á convocatoria pública de axudas, que ademais debe facerse, na
inmensa maioría dos casos, en concorrencia competitiva.
Na Consellería do Mar trabállase por unha parte, para poder adiantar ao máximo posible a
publicación das convocatorias de axudas e subvencións e, por outra parte, reducir os tempos
da instrución dos procedementos.
A maioría das convocatorias de subvencións da Consellería do Mar redáctanse por
anticipado de gasto o que permite que se publiquen as ordes de convocatoria de axuda
entre os meses de decembro e de xaneiro.
É dicir, xa a comezos de ano, a maior parte dos fondos están dispoñibles, e están na fase A.
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Agora ben, é evidente que hai que outorgar un prazo para a presentación dos proxectos,
máis o tempo para analizar os mesmos e requirir a subsanación de erros ou de falla de
documentación por parte das persoas solicitantes destas ordes de axudas.
Como ben saben, son moitos os requisitos esixidos polo propio fondo FEMP que dificultan o
traballo duns e doutros, de administrados e administradas e da propia administración, e
dende a Consellería do Mar sempre avogamos e solicitamos a simplificación do fondo en
beneficio de todos os axentes implicados e, o máis importante en beneficio dos galegos e
galegas que solicitan e precisan destas axudas.
Polo tanto non é ata finais de xuño ou mesmo en xullo cando se poden resolver a maior
parte das axudas de investimentos, o que é máis que razoable tendo en conta o número e
importancia técnica dos expedientes presentados.
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É a partir de aquí hai que dar prazo para a execución dos investimentos por parte das
persoas solicitantes, que son xa a finais de ano e, no caso dos proxectos importantes con
axudas plurianuais mesmo ata o ano seguinte.
Todo isto fai ver que evidentemente se por execución consideran a situación en OK dun
expediente, no segundo trimestre non é posible no caso de axudas a particulares, debido
precisamente ás esixencias da propia tramitación.
Así, a 31 de decembro de 2021, as porcentaxes da disposición ou compromiso do gasto co
sector en relación co crédito inicial, foron as seguintes:
100 % do programa orzamentario 513 A correspondente a contrucción, conservación e
explotación portuaria

paxina 2 de 3
150694

61,10% do programa orzamentario 723 B correspondente a regulación das producións e dos
mercados da pesca
48,02% do programa orzamentario 514 A correspondente a infraestructuras pesqueiras
72,32% do programa orzamentario 723 C correspondente ao desenvolvemento sostible das
zonas de pesca”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

paxina 3 de 3
150695

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-GW25grapZ-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/09/2022 11:20:10

150696

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1551166
Data
08/09/2022 11:20

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27548, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero Rodríguez e don
Julio Torrado Quintela, sobre “a valoración da execución orzamentaria da partida 514A
no segundo trimestre do ano 2021, relativa a infraestruturas pesqueiras”, (publicada no
BOPG número 260 do 20 de xaneiro de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Preto do 74% do orzamento ca Consellería do Mar destinada a liñas de investimento que se
poñen a disposición da cidadanía, en forma de axudas e melloras en todo o ámbito da cadea
mar-industria, son fondos FEMP.
Para executar estes fondos é preciso facelo con arranxo ás normas da normativa
comunitaria e tamén á normativa estatal e autonómica sobre subvencións e uso dos fondos
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comunitarios.
Polo tanto, é preciso acudir á convocatoria pública de axudas, que ademais debe facerse, na
inmensa maioría dos casos, en concorrencia competitiva.
Na Consellería do Mar trabállase por unha parte, para poder adiantar ao máximo posible a
publicación das convocatorias de axudas e subvencións e, por outra parte, reducir os tempos
da instrución dos procedementos.
A maioría das convocatorias de subvencións da Consellería do Mar redáctanse por
anticipado de gasto o que permite que se publiquen as ordes de convocatoria de axuda
entre os meses de decembro e de xaneiro.
É dicir, xa a comezos de ano, a maior parte dos fondos están dispoñibles, e están na fase A.
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Agora ben, é evidente que hai que outorgar un prazo para a presentación dos proxectos,
máis o tempo para analizar os mesmos e requirir a subsanación de erros ou de falla de
documentación por parte das persoas solicitantes destas ordes de axudas.
Como ben saben, son moitos os requisitos esixidos polo propio fondo FEMP que dificultan o
traballo duns e doutros, de administrados e administradas e da propia administración, e
dende a Consellería do Mar sempre avogamos e solicitamos a simplificación do fondo en
beneficio de todos os axentes implicados e, o máis importante en beneficio dos galegos e
galegas que solicitan e precisan destas axudas.
Polo tanto non é ata finais de xuño ou mesmo en xullo cando se poden resolver a maior
parte das axudas de investimentos, o que é máis que razoable tendo en conta o número e
importancia técnica dos expedientes presentados.
É a partir de aquí hai que dar prazo para a execución dos investimentos por parte das
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persoas solicitantes, que son xa a finais de ano e, no caso dos proxectos importantes con
axudas plurianuais mesmo ata o ano seguinte.
Todo isto fai ver que evidentemente se por execución consideran a situación en OK dun
expediente, no segundo trimestre non é posible no caso de axudas a particulares, debido
precisamente ás esixencias da propia tramitación.
Así, a 31 de decembro de 2021, as porcentaxes da disposición ou compromiso do gasto co
sector en relación co crédito inicial, foron as seguintes:
100 % do programa orzamentario 513 A correspondente a contrucción, conservación e
explotación portuaria
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61,10% do programa orzamentario 723 B correspondente a regulación das producións e dos
mercados da pesca
48,02% do programa orzamentario 514 A correspondente a infraestructuras pesqueiras
72,32% do programa orzamentario 723 C correspondente ao desenvolvemento sostible das
zonas de pesca”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 27549, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero Rodríguez e don
Julio Torrado Quintela, sobre “a execución orzamentaria da partida 723B no segundo
trimestre do ano 2021, relativa á regulación das producións e dos mercados da pesca”,
(publicada no BOPG número 260 do 20 de xaneiro de 2022), teño a honra de trasladarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Preto do 74% do orzamento ca Consellería do Mar destinada a liñas de investimento que se
poñen a disposición da cidadanía, en forma de axudas e melloras en todo o ámbito da cadea
mar-industria, son fondos FEMP.
Para executar estes fondos é preciso facelo con arranxo ás normas da normativa
comunitaria e tamén á normativa estatal e autonómica sobre subvencións e uso dos fondos
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comunitarios.
Polo tanto, é preciso acudir á convocatoria pública de axudas, que ademais debe facerse, na
inmensa maioría dos casos, en concorrencia competitiva.
Na Consellería do Mar trabállase por unha parte, para poder adiantar ao máximo posible a
publicación das convocatorias de axudas e subvencións e, por outra parte, reducir os tempos
da instrución dos procedementos.
A maioría das convocatorias de subvencións da Consellería do Mar redáctanse por
anticipado de gasto o que permite que se publiquen as ordes de convocatoria de axuda
entre os meses de decembro e de xaneiro.
É dicir, xa a comezos de ano, a maior parte dos fondos están dispoñibles, e están na fase A.
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Agora ben, é evidente que hai que outorgar un prazo para a presentación dos proxectos,
máis o tempo para analizar os mesmos e requirir a subsanación de erros ou de falla de
documentación por parte das persoas solicitantes destas ordes de axudas.
Como ben saben, son moitos os requisitos esixidos polo propio fondo FEMP que dificultan o
traballo duns e doutros, de administrados e administradas e da propia administración, e
dende a Consellería do Mar sempre avogamos e solicitamos a simplificación do fondo en
beneficio de todos os axentes implicados e, o máis importante en beneficio dos galegos e
galegas que solicitan e precisan destas axudas.
Polo tanto non é ata finais de xuño ou mesmo en xullo cando se poden resolver a maior
parte das axudas de investimentos, o que é máis que razoable tendo en conta o número e
importancia técnica dos expedientes presentados.
É a partir de aquí hai que dar prazo para a execución dos investimentos por parte das
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persoas solicitantes, que son xa a finais de ano e, no caso dos proxectos importantes con
axudas plurianuais mesmo ata o ano seguinte.
Todo isto fai ver que evidentemente se por execución consideran a situación en OK dun
expediente, no segundo trimestre non é posible no caso de axudas a particulares, debido
precisamente ás esixencias da propia tramitación.
Así, a 31 de decembro de 2021, as porcentaxes da disposición ou compromiso do gasto co
sector en relación co crédito inicial, foron as seguintes:
100 % do programa orzamentario 513 A correspondente a contrucción, conservación e
explotación portuaria
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61,10% do programa orzamentario 723 B correspondente a regulación das producións e dos
mercados da pesca
48,02% do programa orzamentario 514 A correspondente a infraestructuras pesqueiras
72,32% do programa orzamentario 723 C correspondente ao desenvolvemento sostible das
zonas de pesca”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27552, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Patricia Otero
Rodríguez e don Julio Torrado Quintela, sobre ”as previsións da Xunta de Galicia
para implantar no vindeiro curso académico, na Mariña lucense, ciclos
formativos da familia náutico-pesqueira que formen patróns de litoral e
mecánicos navais ” (publicada no BOPG número 260 do 20 de xaneiro de 2022)
convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten
o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi sustanciado na
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resposta dada á iniciativa (pregunta para resposta oral en Pleno) con número de
rexistro 24701, presentada polo mesmo grupo parlamentario, que foi convertida en
escrita por fin do período de sesións setembro-decembro 2021”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 27560,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona
Mercedes Queixas Zas e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os criterios da
Xunta de Galicia para o acceso profesional a un ben de dominio público como é o
auditorio do monte do Gozo”, (publicada no BOPG número 260, do 20 de xaneiro de 2022),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de
Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia na xestión do seu patrimonio e dos recursos públicos actúa, como non
podía ser doutro xeito, con estrito cumprimento da lexislación vixente e observancia
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absoluta dos procedementos legalmente establecidos.
Neste sentido, no ano 2021 estaba programado e contratado a celebración do festival O Son
do Camiño, se ben se tivo que adaptar as necesidades derivadas da situación sanitaria,
celebrándose un festival de varios días en vez dun concentrado en tres días.
Para a utilización, neste caso do Auditorio do Monte do Gozo, no sendo un ben de dominio
público, é necesario a presentación dunha solicitude na que se especifiquen as datas nas
que se pretende utilizar dito espazo, tanto para a celebración dos eventos como para a
montaxe e desmontaxe das infraestruturas necesarias.
Deste xeito, a Xunta de Galicia, a través da Axencia de Turismo de Galicia puxo en valor o
Monte do Gozo e volveu a revitalizarse coma epicentro de grandes concertos e actividades.
Con esta acción, a Xunta de Galicia logra que se promocione a imaxe de Galicia e se obteña
unha gran dimensión publicitaria asociado á marca do Festival.
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Neste caso en concreto, a ATG, unha vez analizada a proxección da repercusión mediática
do festival “O Son do Camiño Perseidas”, decidiu difundir a marca Xacobeo e a marca
Turismo de Galicia a través diste evento.
Segundo o dito, para a ATG resultaba incuestionable o valor diste ciclo musical, como canle
para difundir a imaxe do Xacobeo, ao tratarse dun evento cuxa magnitude e relevancia a
nivel nacional e internacional resultaba de notoriedade pública. Os datos son
incontestables; 35.000 asistentes, repercusión nacional e internacional do evento, retorno
publicitario entre 7 e 8 millóns de euros, oferta hoteleira completa en Santiago de
Compostela e na súa área de influencia en case o 80% para os días de concerto, xa ao mes
seguinte de ser anunciado o Ciclo de concertos, e 900 postos de traballo a crear polo
evento.
No existe ningún outro evento de esta natureza ca repercusión mediática, tanto en redes
sociais como en medios de comunicación como este. O interese que esperta este festival a
nivel nacional e internacional e a afluencia de público que move, no ten parangón.
De tódolos xeitos, seguindo a liña de actuación do goberno galego cara a potenciar,
promover e por en valor o espírito Xacobeo, desde a Xunta de Galicia estase aberta a todo
tipo de proxectos que poidan dinamizar o sector artístico e cultural e permitan proxectar a
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imaxe de Galicia, como o estamos a facer cos Concertos do Xacobeo.
Como se indicou, a Xunta de Galicia actúa neste eido con absoluta imparcialidade e na
busca do cumprimento do interese xeral.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27725, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Carmen Aira
Díaz e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a desigualdade que
provocan no medio rural os programas de desenvolvemento rural e plans
estratéxicos da Política Agrícola Comunitaria” (publicada no BOPG número 260 do
20 de xaneiro de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiroxullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado 11 de marzo a secretaria xeral da Igualdade, deu resposta na Comisión 7ª,
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes do Parlamento galego á pregunta oral
do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego número de rexistro 30540
sobre a realización dun estudo respecto da situación das mulleres do rural galego en
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relación coa igualdade e a violencia de xénero, na que tamén se preguntaba pola
situación das mulleres no marco da Política Agraria Común.
Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZGU5MDI4ZDQtYWRjYy00YmI3LThiZjMtNzkxYzgyMzU1ZTc3&start=6088
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27807, formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona
Carme González Iglesias, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a
situación laboral do persoal do centro especial de emprego Ilunion Servicios
Industriales” (publicada no BOPG número 265 do 27 de xaneiro de 2022)
convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción
de Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado de 29 de xuño de 2022 a conselleira de Promoción do Emprego e
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Igualdade da Xunta de Galicia, deu resposta no Parlamento galego á pregunta oral
do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, número de rexistro 27427,
sobre as axudas outorgadas pola Xunta de Galicia a Ilunion Servicios Industriales
para promover a integración laboral das persoas con discapacidade.
O compromiso do Goberno galego coa plena inclusión social das persoas con
discapacidade e coa garantía dos seus dereitos é firme.
En consecuencia son moitas as iniciativas postas en marcha tamén no eido laboral,
destacando entre elas, o Plan Emprega Discapacidade-Exclusión Social. Un
instrumento dotado con máis de 40 millóns de euros e artellado en 7 programas de
axuda e apoio ao acceso a un emprego e a capacitación profesional das persoas con
discapacidade e daquelas que estean en situación ou risco de exclusión social.
Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MzQ2YjEyZTUtMDM1Ny00YWFkLWFkODgtZmFkMGI5OGFkYmQ0&start=10757
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-7c6DwPnx7-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 7185fd20-0992-9b99-55b2-b95480a56966
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27894, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Montserrat
Prado Cores, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as medidas que se van
tomar para prestar unha atención digna á saúde mental” (publicada no BOPG
número 265 do 27 de xaneiro de 2022) convertida en escrita por fin do período de
sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 30 de
xuño do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 27895 presentada polo
mesmo grupo parlamentario.
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O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MGUzNGFiYjktOGY4MC00MzkzLWJmZDMtZTBlN2Y3ZDFlYTI1&start=2201
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 28131,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noa
Díaz Varela e dona Noelia Otero Lago, sobre “a postura da Xunta de Galicia respecto do
impulso das políticas públicas en materia de servizos sociais, sanidade, seguridade e
igualdade para a abolición da prostitución”, (publicada no BOPG número 265, do 27 de
xaneiro de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O Consello da Xunta, celebrado o pasado 4 de agosto, aprobou o I Plan galego contra a
trata de seres humanos con fins de explotación sexual 2022-2024, a folla de ruta do
Goberno galego para combater esta lacra que contén 6 principios reitores, 5 áreas
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estratéxicas, 11 obxectivos operativos e un total de 59 medidas que se desenvolverán grazas
a un investimento de máis de 7 millóns de euros. Trátase dun documento estratéxico froito
dun proceso de elaboración participativo, xa que se deseñou en colaboración coas
organizacións especializadas neste ámbito e que se agrupan na Rede Galega contra a Trata
Sexual. De feito, o 61% das 59 medidas baséanse en propostas das entidades de dita Rede.
O Plan pon o foco no fortalecemento dos recursos de atención integral ás vítimas que se
xestionarán en colaboración coas entidades especializadas, un eido ao que se reserva a
maior parte do orzamento. O Goberno galego busca, co primeiro instrumento nesta
materia con dotación orzamentaria, articular políticas que dean unha resposta integral e
coordinada ás situacións de trata e contribuír á súa erradicación, xa que unha sociedade
xusta e democrática non pode tolerar a persistencia da violencia sexual e das situacións de
explotación, que afectan principalmente a mulleres e nenas, afondando nas súas raíces e
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nas desigualdades. Así, este Plan persegue contribuír a un cambio cultural a favor da plena
igualdade entre mulleres e homes.
O documento constitúe, así, a folla de ruta da Administración autonómica galega para loitar
contra a trata sexual e a prostitución, reforzando os mecanismos para a súa prevención e
para articular unha mellor intervención coordinada dos distintos axentes.
A nova ferramenta presenta seis principios reitores: as vítimas e sobreviventes como
titulares de dereitos e protagonistas do plan; perspectiva de xénero; interseccionalidade;
intervención integral e coordinada; primacía do interese superior da persoa menor de idade;
e aliñamento cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030.
Así mesmo, contén cinco áreas estratéxicas: para a prevención, educación e sensiblización
social; o reforzo dos procesos de detección, identificación e protección das vítimas;
fortalecemento dos recursos de atención integral; investigación e mellora do coñecemento
para a intervención; e mellora da coordinación interinstitucional. E entre as principais
medidas atópanse o fortalecemento á saúde mental das vítimas de trata a través de
programas sociosanitarios innovadores que contribúan á reparación do dano e ao seu
benestar psicosocial; o apoio ás persoas menores de idade no proceso de reunificación
familiar; o reforzo das políticas activas de emprego a través de incentivos á contratación,
apoios á economía social e o fomento do autoemprego como opcións para a mellora da
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inserción laboral; e o incremento das inspeccións laborais e administrativas relacionadas
coa licenza de actividade dos establecementos de exercicio de prostitución.
O Plan tamén inclúe medidas de prevención e sensibilización dirixidas ás administracións
locais; accións encamiñadas á eliminación da publicidade relacionada coa prostitución e co
comercio sexual; actuacións dirixidas á adolescencia e á mocidade desde un enfoque que
teña en conta as novas formas de consumo de explotación sexual; e o desenvolvemento de
programas para facilitar que as mulleres tomen conciencia e se autoidentifiquen como
vítimas de trata, apoiándoas na interposición de denuncias e acompañándoas durante o
correspondente proceso xudicial. Tamén resaltan medidas de formación e elaboración de
materiais para profesionais sanitarios do Servizo Galego de Saúde para mellorar a
detección e identificación de posibles vítimas de trata; e dirixidas aos profesionais das
quendas de oficio de violencia de xénero para garantir a especialización na asistencia
xurídica e defensa no xuízo das vítimas.
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O documento desenvolveuse seguindo os mandatos lexislativos da Lei galega 11/2007, do 27
de xullo, para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que no seu artigo
3 letra f) define a trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual como unha
forma de violencia de xénero. De feito, Galicia foi pioneira na elaboración dun instrumento
específico de actuación neste ámbito, o Protocolo de actuación institucional sobre a
adopción de medidas de prevención, investigación e tratamento ás mulleres vítimas de
trata, aprobado en 2010 en colaboración coa Fiscalía Superior de Galicia e renovado en 2012.
O compromiso do Goberno galego para a loita contra esta lacra refórzase agora coa posta
en marcha deste Plan no que se enmarcan, en definitiva, accións que contribúen á
sensibilización contra o consumo de prostitución e outras formas de explotación sexual,
favorecen a mellora dos procesos de detección, identificación e protección das vítimas e
consolidación dos recursos de atención integral ás vítimas. O que se pretende é asentar un
sistema de atención integral para garantir ás vítimas unha vida digna e libre de violencia,
garantíndolles unha axeitada resposta ás súas necesidades.
Por último, cómpre sinalar que o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero na súa
medida 257 recolle que o Ministerio do Interior e a Delegación do Goberno Contra a
Violencia de Xénero deben ‘Impulsar a aprobación dunha lei orgánica 1/2004 de loita integral
e multidisciplinar contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual, que
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estableza mecanismos adecuados para a prevención, reforce a persecución de oficio do delito,
promova a eliminación de publicidade de contido sexual e poña en marcha servizos e
programas de protección social e recuperación integral das vítimas’. E coa posta en marcha
do I Plan, Galicia está a vangarda, non obstante é preciso definir un marco normativo de
ámbito estatal que ampare a estas mulleres.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 28152, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Leticia Gallego
Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as previsións da Xunta
de Galicia respecto da restitución das urxencias médicas na Casa do Mar de Moaña”
(publicada no BOPG número 265 do 27 de xaneiro de 2022) convertida en escrita por fin
do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 5 de
maio do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 28153 presentada polo
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mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZjEzMWRkMzYtMDVhNS00YTg1LWJjZGQtYTc1OTEwOTA4NTcz&start=2037
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 29123,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e don Martín Seco García, sobre “as previsións do Goberno galego
respecto do establecemento dun verdadeiro plan de choque para salvar o turismo”,
(publicada no BOPG número 270, do 3 de febreiro de 2022), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de Galicia, que
ten o seguinte contido:
“En relación coa pregunta rexistrada o 27.01.2022 núm. 29123 polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, cómpre sinalar que a dita iniciativa reproduce a núm. 1160 á cal se lle
deu resposta por escrito o 15.02.2021 (publicación da resposta no BOPG núm. 102),
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remitíndose á mesma.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 29146, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego Sanromán e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a elaboración por parte do Goberno galego
dalgún plan sobre a oferta turística nas zonas rurais”, (publicada no BOPG número 270, do 3 de
febreiro de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de
Galicia, que ten o seguinte contido:
“O escenario xurdido trala pandemia consolidou un novo modelo de viaxar máis sostible que xa
estaba en auxe nos últimos anos e no que Galicia ten unha posición privilexiada. Neste sentido a nosa
Comunidade conta cunha gran oferta de turismo respectuoso co medio coma o Camiño de Santiago,
principal motor do sector turístico en Galicia; o termalismo, no que a Comunidade é potencia a nivel
europeo; e por suposto o turismo rural e o gastronómico.
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Así a Xunta está a levar a cabo accións para impulsar este tipo de turismo como o Plan Director
Galicia Destino Seguro 2021-2023; o segundo Plan Territorial de Sostibilidade Turística 2022-2024, no
que o turismo enogastronómico será unha prioridade ou as liñas de axudas para entidades locais
para impulsar destinos turísticos sostibles.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 29153, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego Sanromán e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da
apertura dun proceso de diálogo cos concellos e coas deputacións para estudar e redefinir os
posibles cambios no actual mapa de xeodestinos turísticos de Galicia”, (publicada no BOPG
número 270, do 3 de febreiro de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Axencia de Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:
“O artigo 23 da Lei de Turismo recolle que con carácter previo á definición e creación da
denominación dos xeodestinos, se consulte a proposta cos concellos e coas entidades
supramunicipais interesadas.
Os días 21 e 28 de decembro do 2021, convocáronse reunións presenciais coa dirección e os
xeodestinos, Realizáronse consultas a todos os concellos que pasan a formar parte dos xeodestinos e
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entidades supramunicipais e remitíronse cartas aos concellos entre o 8/02/2022 e o 9/02/2022.
Unha vez recibidas as respostas dos concellos, e realizado o seu estudo, estableceuse un prazo para
pechar o documento, o que se fixo o 1 de marzo de 2022.
O 15 de marzo de 2022 o Consello do Turismo de Galicia aprobou a proposta de novo mapa de
xeodestinos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Pá xina 1 de 1
150727

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
05/09/2022 11:51:13

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-dkjbrOIGd-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/09/2022 11:51:13

150728

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1530532
Data
05/09/2022 11:51

Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 29156,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e don Martín Seco García, sobre “as previsións do Goberno galego
respecto da elaboración dun plan estratéxico termal para cada unha das catro
provincias de Galicia”, (publicada no BOPG número 270, do 3 de febreiro de 2022),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de
Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:
“En relación coa pregunta rexistrada o 27.01.2022 núm. 29156 polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, cómpre sinalar que a dita iniciativa reproduce a núm. 18261 á cal se
lle deu resposta por escrito o 28.03.2022 (publicación da resposta no BOPG núm. 305),
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remitíndose á mesma.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 29157,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do
Goberno galego respecto da elaboración dun novo plan estratéxico termal para
Ourense”, (publicada no BOPG número 270, do 3 de febreiro de 2022), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo
de Galicia, que ten o seguinte contido:
“En relación coa pregunta rexistrada o 27.01.2022 núm. 29157 polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, cómpre sinalar que a dita iniciativa reproduce a núm. 18265 á cal se
lle deu resposta por escrito o 28.03.2022 (publicación da resposta no BOPG núm. 305),
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remitíndose á mesma.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Pá xina 1 de 1
150731

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
05/09/2022 11:50:58

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-z3nr32JAG-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/09/2022 11:50:58

150732

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1528782
Data
05/09/2022 10:07

Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 29158, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego
Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego
respecto da execución, no primeiro semestre de 2021, das obras de renovación das
beirarrúas da estrada PO-552, ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, no concello de
Nigrán”, (publicada no BOPG número 270, do 3 de febreiro de 2022), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A Xunta leva demostrando un compromiso firme con este Concello en materia de estradas, e
nos últimos anos mellorou significativamente a accesibilidade e a seguridade viaria nas estradas
autonómicas do municipio. Así, mellorouse a seguridade viaria e a accesibilidade na PO-325
neste concello, cun investimento de 8,45 M€, nunha obra que rematou en xuño do ano 2013;
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materializouse unha substancial mellora da mobilidade no Val Miñor e tamén no concello de
Nigrán coas obras que permitiron completar os movementos dos enlaces de Baiona (Sabarís),
Nigrán e Gondomar da AG-57, cun investimento superior aos 10 M€, e incluíuse ao concello no
Plan de Sendas de Galicia, e neste marco realizáronse importantes investimentos como a senda
peonil e ciclista na PO-325 na zona de Monte Lourido (0,33M€), que se rematou en novembro de
2017; a senda peonil e ciclista na PO-552. Treito: Coruxo-Roteas, A Estea, Priegue, na que se
investiron 0,66 M€, rematada en 2018, e a senda peonil en Priegue, executada no ano 2015 na
que se investiron 0,14 M€.
No marco da estratexia para eliminación de accidentes en estradas autonómicas, o investimento
supera o millón de euros nos últimos anos, en dous treitos da PO-552.
Ademais, vaise reformular o proxecto doutra actuación no entorno dun Tramo de Concentración
de Accidentes na mesma estrada, entre os concellos de Vigo e Nigrán, concretamente nas zonas
de Saiáns e Priegue.
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Polo tanto, a Xunta de Galicia vén de demostrar a súa máxima implicación na mellora das
infraestruturas viarias de titularidade autonómica no concello de Nigrán, no que é o ámbito das
súas competencias e prioridades, centrada en favorecer a mobilidade interurbana, manter as
estradas en boas condicións de tránsito, mellorar a seguridade viaria e a execución de novas
sendas peonís.
A pregunta, sen embargo, diríxese máis ao que son intereses municipais. Nas beirarrúas da PO552 ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, en Nigrán, existe como en centos de quilómetros de
beirarrúas de estradas autonómicas a necesidade periódica de levar a cabo pequenas
reparacións. Estas son atendidas pola Axencia Galega de Infraestruturas en función dos medios
dos que dispón e no marco das necesidades globais en materia de conservación e mellora de
estradas que debe atender. O lóxico, e que sucede na maior parte dos treitos urbanos de
estradas autonómicas, é que estas pequenas reparacións sexan atendidas a nivel municipal.
No que se refire á falta de espazo dispoñible que se pode observar nalgúns puntos concretos
das ditas beirarrúas, pode ser pola existencia de postes de tendidos de servizos urbanos, e que
por tanto deberían ser asumidos polo Concello, ou que nalgúns casos pode ser da súa
competencia, como é o caso do alumeado, ou porque a beirarrúa se axusta ao Dominio Público
ou ás edificacións existentes. Neste caso cómpre sinalar que as últimas actuacións da Xunta
melloraron significativamente a accesibilidade, xa que nalgúns casos as sendas discorren por
treitos de estradas nos que a ampliación das beirarrúas nunha marxe é inviable por espazo físico
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dispoñible, e a senda discorre pola outra beira. Isto sucedeu, por exemplo, en Priegue.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 29161,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da
Xunta de Galicia para a redacción do proxecto de construción da senda peonil e ciclista
na PO-313, en Moaña”, (publicada no BOPG número 270, do 3 de febreiro de 2022),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, está a traballar para
mellorar a rede viaria de titularidade autonómica na península do Morrazo, dando así
cumprimento ao seu compromiso de mellorar a dita rede tras a finalización da conversión
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
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en autovía do corredor, na que se investiron 55 millóns de euros.
Deste xeito, estase a desenvolver o Plan de Sendas da Comarca do Morrazo, co que a Xunta
está a habilitar en estradas autonómicas 8 itinerarios peonís seguros, sostibles e
integrados na paisaxe. Neste momento están rematadas as obras de varios treitos na PO551 nos concellos de Marín e de Bueu, e en execución o treito entre Bagüín e Seixo tamén na
PO-551 en Marín.
Respecto a Moaña, está adxudicada a execución da obra da senda mixta peonil e ciclista
entre A Moureira e Palmás, na PO-551 en Domaio. O proxecto construtivo neste caso,
implica un investimento en Orzamento Base de Licitación de 1,66 millóns de euros,
substancialmente maior da previsión inicial. Este incremento débese á necesidade de
ampliar a plataforma da estrada cunha estrutura en voladizo para poder situar a senda,
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debido ás condicións topográficas da estrada, e ao aumento de lonxitude que se realizou
para conectala coa beirarrúa existente no lado de Meira.
O investimento neste conxunto de sendas acada os 5,2 millóns de euros.
Estanse tamén a promover as actuacións necesarias para eliminar os treitos de
concentración de accidentes na rede autonómica de estradas no Morrazo. A data de hoxe
están rematadas a mellora da seguridade viaria na PO-551 en Bueu e Marín, e tamén a da
mesma estrada en Domaio (Moaña), e estase a traballar na execución doutras actuacións
tanto en Cangas como en Moaña, cun investimento conxunto de 3,3 millóns de euros.
En consecuencia, a Xunta de Galicia está a traballar moi intensamente para a mellora da
rede viaria autonómica na península do Morrazo, con actuacións que implican un
investimento de 8,5 M€ para a seguridade dos seus usuarios e que inclúe os treitos
priorizados da PO-313. Esta programa de actuacións responde en ambos casos a criterios
obxectivos, como son o cálculo coa metodoloxía establecida dos treitos de concentración de
accidentes, e a estratexia para a sendas na comarca do Morrazo que se pode consultar na
páxina web da Axencia Galega de Infraestruturas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 29162,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade respecto da adxudicación, no primeiro
semestre de 2021, das obras de construción dunha senda peonil e ciclista entre A
Moureira e Palmás, no concello de Moaña”, (publicada no BOPG número 270, do 3 de
febreiro de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Nos últimos anos o maior investimento en infraestruturas viarias da Xunta de Galicia
correspondeuse coa autovía do Morrazo, que dá servizo principalmente aos concellos de
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Moaña, Cangas e Bueu. Ademais, a través da Axencia Galega de Infraestruturas estase a
traballar para mellorar de modo moi intenso a rede viaria de titularidade autonómica na
península do Morrazo.
Deste xeito, estase a desenvolver o Plan de Sendas da Comarca do Morrazo, co que a Xunta
está a habilitar en estradas autonómicas 8 itinerarios peonís seguros, sostibles e
integrados na paisaxe. Así, en Moaña habilitarase unha senda entre A Moureira e Palmás,
na PO-551 en Domaio. Tras someter o proxecto a información pública e como resultado das
suxestións recibidas, a Xunta aumentou en 300 metros o treito de actuación, de modo que
se conectase coa beirarrúa existente no lado de Meira. O 8 de marzo de 2021 ditouse a
resolución pola que se aproba definitivamente o proxecto de Fomento da mobilidade
sostible. Senda na PO-551. Treito: A Moureira- Palmás e o pasado 23 de novembro
licitáronse as obras, que contan cun prazo de execución de 12 meses.
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Estanse tamén a promover as actuacións necesarias para eliminar os treitos de
concentración de accidentes na rede autonómica de estradas no Morrazo. En concreto, as
actuacións previstas na PO-551 no concello de Moaña afectan aos tramos entre os puntos
quilométricos 21+100 e 23+000, licitado a finais do pasado ano; e entre os puntos
quilométricos 29+000 e 32+700, que está en execución.
En síntese, a Xunta de Galicia está a traballar moi intensamente para a mellora da rede
viaria autonómica na península do Morrazo, con actuacións que implican un investimento de
8,5 M€ para a seguridade dos seus usuarios. Esta programación de actuacións responde a
criterios obxectivos, como son o cálculo coa metodoloxía establecida dos treitos de
concentración de accidentes, e a estratexia para a sendas na comarca do Morrazo que se
pode consultar na páxina web da Axencia Galega de Infraestruturas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 29165,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do
Goberno galego para formalizar o cambio do xeodestino Manzaneda-Trevinca
solicitado polo Concello da pobra de Trives ao xeodestino Ribeira Sacra”, (publicada no
BOPG número 270, do 3 de febreiro de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Axencia de Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:
“O novo mapa de xeodestinos aprobado polo Consello de Turismo de Galicia o pasado 15 de
marzo de 2022 xa contempla a inclusión do Concello da Pobra de Trives no Xeodestino
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Ribeira Sacra.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 29167,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da
Xunta de Galicia respecto da execución das obras da rotonda de Elduayen, no concello
de Gondomar”, (publicada no BOPG número 270, do 3 de febreiro de 2022), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O pasado mes de febreiro de 2021 o Concello de Gondomar remitiulle á Axencia Galega de
Infraestruturas (AXI) unha proposta de reforma de glorieta na Avenida de Elduayen, PO-
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340, no núcleo de Gondomar.
O 26 de marzo de 2021 o director da AXI envioulle ao alcalde de Gondomar unha carta de
contestación na que lle comunicou que a proposta, a pesar de non ter un suficiente nivel de
detalle, foi analizada dende o punto de vista técnico, en especial no que se refire á
seguridade viaria, e que se concluíu que a proposta de reforma da glorieta empeoraría a
seguridade viaria. Así, penaliza de xeito importante os movementos ao longo da PO-340, ao
xerar movementos de entrada á glorieta desde a PO-340 con cambios bruscos de
traxectoria e radios de xiro moi reducidos, que empeoran a seguridade viaria nos ramais
pertencentes á rede autonómica de estradas e, ademais, os illotes deflectores deseñados
nas entradas á glorieta desde a PO-340 teñen un tamaño moi reducido, inferior aos actuais,
o que dificulta a percepción da glorieta.
Na misiva remitida ao alcalde de Gondomar indicóuselle tamén que a sinistralidade
rexistrada nese punto da PO-340 non é significativa. De acordo aos datos dos partes de
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accidentes da DGT, nos últimos 5 anos tan só se contabilizou un accidente con vítimas, foi
en setembro de 2018 e sen feridos graves. Polo tanto, no caso de presentarse unha nova
proposta esta deberá formularse de modo que non se empeore a seguridade viaria.
Finalmente, indicar que a carta de resposta da AXI acompañouse dunha nota técnica, que
contén a análise pormenorizado da proposta recibida, co fin de que dende o Concello se
poida tomar en consideración para a reformulación da proposta, que se deberá remitir co
suficiente nivel de detalle.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Pá xina 2 de 2
150745

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-4KfMiGu9m-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/09/2022 10:06:55

150746

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1528838
Data
05/09/2022 10:09

Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 29171,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da
Xunta de Galicia para a realización das obras de soterramento da avenida de Beiramar
en Vigo”, (publicada no BOPG número 270, do 3 de febreiro de 2022), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O túnel de Beiramar é unha actuación que precisa do acordo do Porto e do Concello de
Vigo para saír adiante de forma satisfactoria para todos. O Concello de Vigo debe procurar
esa situación de consenso como punto de partida para abordar o acordo institucional que
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
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permita o seu impulso.
A pesar disto, a Xunta de Galicia está a apostar por mellorar e humanizar a fronte portuaria
da cidade de Vigo en colaboración coa Autoridade Portuaria e buscando o consenso cos
sectores económicos portuarios. Traballarase con especial intensidade no treito da Avenida
de Beiramar entre a Praza da Industria Conserveira e Bouzas, humanizándoa e permitindo
un tránsito seguro de bicicletas e peóns ao longo dela. Darase así continuidade ao carril bici
en execución pola autoridade portuaria nas zonas de As Avenidas e Beiramar. Polo tanto, a
Xunta aposta por actuacións realistas e a curto prazo para a mellora do borde portuario de
Vigo.
A día de hoxe xa se asinou o convenio entre a Xunta de Galicia e a Autoridade Portuaria de
Vigo para a execución de actuacións de mobilidade sostible no ámbito portuario de
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Beiramar, estando xa adxudicada a primeira das actuacións, no treito entre A Laxe e O
Berbés.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 29175,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da
Xunta de Galicia para elaborar un programa de termalismo social”, (publicada no BOPG
número 270, do 3 de febreiro de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Axencia de Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:
“En relación coa pregunta rexistrada o 27.01.2022 núm. 29175 polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, cómpre sinalar que a dita iniciativa reproduce a núm. 18307 á cal se
lle deu resposta por escrito o 08.04.2022 (publicación da resposta no BOPG núm. 310),
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remitíndose á mesma.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 29192, formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Olalla
Rodil Fernández, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ” as previsións
da Xunta de Galicia respecto da aprobación do III Programa Muller e Ciencia”
(publicada no BOPG número 270 do 3 de febreiro de 2022) convertida en escrita por
fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade,
que ten o seguinte contido:
“O pasado 9 de xuño, o consello da Xunta deu luz verde ao acordo polo que se
aproba o III Programa galego de muller e ciencia 2022-2025.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
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Verificación:
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Este instrumento contará co maior orzamento da súa historia, 44,7 millóns de
euros. Co obxectivo de lograr un sistema galego da ciencia, tecnoloxía e innovación
que incorpore de xeito efectivo o principio de igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes.
O documento conta con 20 obxectivos específicos e 50 medidas para avanzar na
incorporación das mulleres, en condicións de igualdade, ao ámbito científico e
tecnolóxico. Todas elas artéllanse en torno a 4 eixes prioritarios:
• O primeiro busca dar visibilidade ás traballadoras nestes sectores, na idea de
sensibilizar a sociedade, de impulsar o coñecemento de referentes femininas e de
formar o persoal docente para animar as nenas na súa vocación.
• O segundo pon o foco na igualdade no acceso e promoción das mulleres no
ámbito da ciencia. Prevé actuacións de apoio ás vocacións no bacharelato e un
sistema de monitoreo nas etapas iniciais da carreira investigadora coa axuda de
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asociacións de científicas e investigadoras. Tamén contempla o establecemento de
criterios de discriminación positiva na avaliación do desempeño do persoal
investigador, dos proxectos, no liderado por parte de mulleres dos equipos e o
reforzo das investigadoras principais, así como o impulso ao doutoramento
feminino industrial.
• O terceiro diríxese ao traballo con institucións públicas e privadas, con medidas
específicas como acordos para que conten con plans de igualdade, medidas
antiacoso, promovan axudas específicas para o coidado de menores e persoas en
situación de dependencia ou mesmo se reforcen as iniciativas emprendedoras de
mulleres en proxectos tecnolóxicos e científicos, en especial no medio rural.
• O cuarto, e último eixe centrarase na vixilancia da situación das mulleres no
eido da ciencia, mediante a avaliación periódica do grao de cumprimento do
programa e dos seus indicadores.
Para o deseño do III Programa Muller e Ciencia, a Xunta abriu un proceso
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participativo,

que

contou

coas

contribucións

chegadas

dos

diferentes

departamentos do Goberno galego, de asociacións de mulleres científicas e de
representación das empresas e centros de ámbito tecnolóxico.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 29518,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde
Begoña Rodríguez Rumbo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os motivos
polos que este ano a Axencia Turismo de Galicia non empregou o procedemento de
concesión en réxime de concorrencia competitiva para a concesión das subvencións a
concellos de ata dez mil habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas
turísticas”, (publicada no BOPG número 275, do 10 de febreiro de 2022), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo
de Galicia, que ten o seguinte contido:
“As subvencións ás que se refire a pregunta, reguladas pola Resolución publicada no DOG
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-DMl24taCZ-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 384b8823-9ea4-a1e1-3232-15d6271d1410
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de data 19/09/2021, teñen por obxecto o fomento da recuperación, da accesibilidade e da
sinalización dos recursos turísticos en concellos de ata 10.000 habitantes cara á
consolidación da oferta turística nas zonas rurais a través da posta en valor da súa riqueza
histórica, cultural, patrimonial e paisaxística.
Dos 313 concellos que conforman Galicia, mais do 80% son concellos de menos de 10.000
hab., polo que co obxecto de facilitar o acceso, xestión e xustificación das axudas optouse
por facer a convocatoria baixo o réxime de concorrencia non competitiva e así facilitar a
aqueles concellos mais pequenos e con menos recursos a posibilidade de optar á mellora
das súas infraestruturas turísticas.
A relación dos concellos e das achegas económicas foron publicados no Diario Oficial de
Galicia de data 11/01/2022. Nesta relación pódese comprobar que o primeiro concello
beneficiario foi Porto do Son que presentou a solicitude ás 00:01:04h.
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Como valoración final, pódese considerar ca convocatoria foi un éxito, tanto polo alto
número de concellos que presentaron solicitude, incrementando o número de solicitudes
respecto da convocatoria do ano 2021, como polo feito de que o crédito orzamentario foi
totalmente consumido.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-DMl24taCZ-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 384b8823-9ea4-a1e1-3232-15d6271d1410
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 29693, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Rosana Pérez
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a transparencia na
comunicación das actuacións da Xunta de Galicia en relación coa posible
implantación de parques eólicos mariños nas costas galegas” (publicada no BOPG
número 275 do 10 de febreiro de 2022) convertida en escrita por fin do período de
sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e
Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención da persoa representante da Dirección Xeral
de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, con motivo do debate da pregunta
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-RzY1zKEY3-9
Verificación:
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29690 que tivo lugar na sesión do 3 de marzo de 2022 da Comisión 8ª, Pesca e
Marisqueo. O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NjE0MWMzZmItYzg2MC00YTEyLWE3NGQtNzY0MGEzNGNmNjcz&start=4754
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 29933, formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa
Presas Bergantiños e dona Olalla Rodil Fernández sobre ”o apoio ás mobilizacións
feministas do 8 de marzo e demanda dos compromisos pendentes” (publicada
no BOPG número 277 do 16 de febreiro de 2022) convertida en escrita por fin do
período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Promoción de Emprego e
Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado 19 de maio o Consello da Xunta aprobou o VIII Plan estratéxico de
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-9iSy9CL9C-9
Verificación:
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igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027 cun orzamento de
935,5 millóns de euros, o maior da historia dun documento de planificación destas
características, co reto de avanzar na loita contra as discriminacións e previr a
violencia de xénero para conseguir unha igualdade de xénero real e efectiva en
todos os ámbitos.
O Plan outorgará máis estabilidade e sustentabilidade ás políticas autonómicas de
igualdade ao contar cun horizonte temporal máis amplo que o predecesor, con
máis ámbitos de actuación e cunha avaliación intermedia, ao remate do primeiro
trienio, para identificar as medidas que se levaron a cabo e as que non, permitindo,
así, coñecer os resultados das diferentes actuacións. Ao remate da vixencia do
plan farase a avaliación final.
Como novidade, dáse máis relevancia á empregabilidade, emprendemento e
eliminación da fenda salarial; á igualdade nos eidos do rural e do mar; e ao
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apoderamento, sororidade e participación social da muller en todas as esferas da
vida pública e privada.
O VIII Plan estratéxico inclúe en total 128 liñas de accións enmarcadas en oito
ámbitos de actuación específicos e un transversal. Este último contén catro eixes
diferenciados para que a perspectiva de xénero se inclúa en todos os programas e
accións do Goberno galego: a resposta aos efectos da Covid-19 que tiveron un
impacto máis significativo nas mulleres; a diversidade das mulleres con respecto á
procedencia migratoria, orixe social, orientación sexual, idade ou discapacidade; a
ruralidade para que o lugar de residencia non se converta nun factor máis de
discriminación; e o carto eixe transversal xirará en torno á interseccionalidade
para abordar a situación das mulleres en contextos de especial vulnerabilidade.
Ademais, destácase que o Plan contou para o seu deseño coa implicación de todos
os departamentos da Xunta e coa elaboración previa dunha diagnose sobre as
desigualdades de xénero, así como cun proceso de revisión de plans, programas,
informes e normativa vixente. A súa elaboración, ademais, baseouse en seis
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-9iSy9CL9C-9
Verificación:
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principios reitores: a igualdade como motor de progreso social e económico; o
afianzamento

da

transversalidade

de

xénero;

a

colaboración

intra

e

interinstitucional; a participación e corresponsabilidade civil; o apoderamento das
mulleres; e o aliñamento cos obxectivos da Axenda 2030.
É preciso destacar, ademais, que o documento está en concordancia coa futura Lei
galega de igualdade de mulleres e homes que a Xunta está a tramitar co fin de
seguir avanzando cara á igualdade laboral, actualizar e unificar nunha mesma
norma as medidas autonómicas para a loita contra a discriminación múltiple e os
ataques sexistas á muller e referendar o compromiso da Administración galega
coa formación profesional e o emprego feminino de calidade, entre outros.
Por último, sinálase que o VIII Plan estratéxico de igualdade de oportunidades
entre mulleres e homes 2022-2027 constitúe, en definitiva, un documento marco
que engloba os diferentes plans de igualdade que está a desenvolver a Xunta,
Páxina 2 de 3
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como son, entre outros, o III Programa Muller e ciencia 2022-2025; o I Plan galego
contra a trata; o Plan galego de conciliación e corresponsabilidade, do cal se está a
elaborar unha nova edición ou o Estatuto da muller rural e do mar, que formará
parte da nova Lei de igualdade.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Páxina 3 de 3
150762

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-9iSy9CL9C-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/09/2022 13:17:01

150763

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1530523
Data
05/09/2022 11:50

Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 29963,
formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona
Leticia Gallego Sanromán e don Martín Seco García, sobre “a promoción turística
internacional de Galicia”, (publicada no BOPG número 277, do 16 de febreiro de 2022),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Axencia de Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A nova realidade de consumo turístico derivada da pandemia, motivou que Turismo de
Galicia elaborara conxuntamente co sector un novo plan estratéxico: ‘Plan director
Galicia destino seguro 2021-23’.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-ISgXPjFR7-6
Verificación:
CVE-PREPAR: c3f6d4e7-6213-20e3-3826-4051492bcf45
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

No punto 7 deste Plan Director -no que se aposta por un modelo de turismo
sustentable e aliñado coa Axenda 2030 das Nacións Unidas-, establécense as Liñas
estratéxicas e plans de acción, e o apartado 4 está dedicado á promoción,
comercialización e márketing turístico.
As presentacións de Galicia en diferentes mercados emisores internacionais
proxectáronse por iniciativa da Xunta de Galicia dentro da programación do Xacobeo
2021-22, comezando no 2021. En 2021 tiveron lugar as presentacións do Xacobeo en
Lisboa, Oporto, Roma e Milán. E neste ano 2022 celebráronse xa en París, Zúrich,
Hamburgo, Frankfurt, Londres; e proximamente celebraranse en Nova York, Miami e
Dublín.
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A maiores compre destacar que Galicia é unha Comunidade Autónoma leal, e por iso
colabora en toda a súa programación internacional con Turespaña. Esta colaboración
reflíctese na elaboración dun Plan Operativo Anual conxunto no que están reflectidas
as accións propostas para os diferentes mercados emisores internacionais.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 30190, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as actuacións
previstas pola Xunta de Galicia para incoar expedientes as entidades
responsables da demora na remisión de facturas da luz” (publicada no BOPG
número 277 do 16 de febreiro de 2022) convertida en escrita por fin do período de
sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e
Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do director xeral de Comercio e Consumo,
con motivo do debate da pregunta 30187 que tivo lugar na sesión do 4 de marzo de
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2022 da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos. O arquivo audiovisual pode
consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=YzcyNTc5YjItZTE1OC00ZTMyLTg0ODctMTViYjQxZDkxMzc3&start=1954
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 30206, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Julio Torrado
Quintela e dona Marina Ortega Otero,

sobre ”a implantación do servizo de

hospitalización a domicilio” (publicada no BOPG número 277 do 16 de febreiro de
2022) convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que
ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 31 de
marzo do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 30207 presentada polo
mesmo grupo parlamentario.
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O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MGQ0N2IyNzItZTJhYi00OWM1LWJlYzktMWUzYzQxYmM5MjM2&start=5060
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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NÂº SaÃ-da 2022/1530522
Data
05/09/2022 11:50

Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 30223,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e don Martín Seco García, sobre “as previsións da Xunta de Galicia
respecto do transporte de pasaxeiros entre A Guarda e Caminha para dar continuidade
ao Camiño Portugués da Costa”, (publicada no BOPG número 277, do 16 de febreiro de
2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Axencia de Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia, a través da Axencia Turismo de Galicia, impulsou un proxecto de
turismo náutico sostible na bisbarra do Baixo Miño que inclúe, como primeira medida, o
establecemento de viaxes en barco eléctrico entre a estación marítima de ferri da Guarda e
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-SBckKXHkf-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 581a1b65-6af7-8c02-71e9-11b98bb62a03
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

a localidade portuguesa de Caminha dende a pasada Semana Santa.
Este servizo, arrinca a pasada semana santa nunha primeira fase do proxecto con dúas
embarcacións, unha delas eléctrica, para conectar os portos da Guarda e de Caminha.
Prevese tamén unha segunda fase, que consistirá na habilitación dun barco de propulsión
eléctrica con capacidade para 12 viaxeiros que conectará ambos pantaláns.
O trazado oficial do Camiño Portugués ao seu paso por Galicia é o aprobado a través da Lei
de Patrimonio Cultural de Galicia no ano 2016 e atópase correctamente sinalizado, agás no
Concello de Vigo pola reiterada falla de colaboración deste Concello.
En canto ao trazado portugués, o pasado 3 febreiro do 2022, o goberno luso oficializa o
Camiño Portugués pola Costa dentro do seu territorio. Con este novo itinerario delimitado
e oficializado no seu tramo portugués os peregrinos poderán continuar o seu camiño desde
Portugal cara Santiago de Compostela a través de dúas entradas:
Pá xina 1 de 2
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•

Desde Caminha a A Guarda a través do Camiño Portugués da Costa.

•

Ou continuando ata Valença do Miño e cruzando a Tui polo Camiño Portugués.”

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

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-SBckKXHkf-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 581a1b65-6af7-8c02-71e9-11b98bb62a03
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Pá xina 2 de 2
150772

Asinado dixitalmente por:
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Data
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 30313, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Paloma Castro Rey e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a situación acontecida no punto de
atención continuada da Parda o domingo 26 de febreiro” (publicada no BOPG número
277 do 16 de febreiro de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións
xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 3 de
marzo do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 30314 presentada polo

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-DLNk30EzE-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 1715c9c0-86d4-f7e2-6105-0a49ec2dd736
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZDEyMDg4YzctMWRhNS00ZWI1LTllYjMtYjhkOGE5NzEzZWE3&start=6797
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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NÂº SaÃ-da 2022/1545273
Data
07/09/2022 12:11

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 30751, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Pablo Arangüena
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a prórroga do contrato
da Inspección Técnica de Vehículos” (publicada no BOPG número 282 do 24 de
febreiro de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo
2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento

do

Parlamento

de

Galicia,

a

contestación

formulada

pola

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na intervención da directora xeral de Planificación
Enerxética e Recursos Naturais, con motivo do debate da pregunta 30750 que tivo
lugar na sesión do 10 de marzo de 2022 da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-SPUWW1esT-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 81eaa1c8-fe79-d493-3da0-d38f4f70f275
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZDRkOTk3ZmYtMTljYi00ZTRmLWFkYzMtYTE4Y2NmZjA1ZmZm&start=4917
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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NÂº SaÃ-da 2022/1538178
Data
06/09/2022 13:16

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 30838, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Daniel Castro
García e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a promoción dunha maior
entrada das mulleres nas tecnoloxías da información e a comunicación” (publicada
no BOPG número 282 do 24 de febreiro de 2022) convertida en escrita por fin do
período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade,
que ten o seguinte contido:
“O pasado 23 de marzo foi presentado ao Pleno do Consello Galego das Mulleres o
informe "A situación das mulleres galegas e as TICS".

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-ojk6T51eJ-5
Verificación:
CVE-PREPAR: be717eb2-2cb1-f414-4c88-ac50b99c8aa3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Existe o risco de que as mulleres queden fóra dos empregos do futuro, nos que a
tecnoloxía será fundamental. Esta é unha das conclusións do informe elaborado polo
grupo de traballo do Consello Galego das Mulleres, que constata unha fenda no
emprego entre mulleres e homes de case 35 puntos. Ante isto, a Xunta de Galicia
avoga por colaborar coas universidades, con entidades privadas e no seo da
comunidade escolar, para encamiñar ás nenas e mozas cara á formación TIC e para
promover a iniciativa empresarial tecnolóxica, tamén no medio rural.
O informe, expón que a fenda de xénero no emprego do sector TIC acada case os 35
puntos. En 2020, estas actividades xeraban un total de 24.393 postos de traballo, dos
que soamente o 32,6% eran mulleres. A menor presenza laboral feminina por tipo de
actividade concéntrase na fabricación de compoñentes electrónicos (10,4%) e na
fabricación de ordenadores (12,5%).
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Outro dos indicadores sinala que un 30% das empresas TIC que operan en Galicia non
contan con ningunha muller no seu cadro de persoal e só no 14% dos casos existe
presenza de mulleres nos equipos directivos.
Estes datos reflectidos no informe do Consello Galego das Mulleres, complétanse cos
referidos á formación profesional e universitaria en Galicia. Se o 55,8% das
matriculacións universitarias na Comunidade corresponderon en 2020 a mulleres, en
titulacións máis técnicas a súa presenza baixa; como é o caso de informática, onde
apenas acadan o 12%; ou nas enxeñerías, onde copan o 28% do estudantado. Na
formación profesional, o 43% das matriculadas son mulleres, pero na familia da
informática e a comunicación a porcentaxe baixa ao 15%.
A Xunta quere referendar o seu compromiso e potenciar as vocacións tecnolóxicas
entre nenas e mozas e a empregabilidade das mulleres no sector tecnolóxico. Así,
reforzará os mecanismos de colaboración coas universidades e axentes de
emprendemento para achegar ás estudantes ás carreiras técnicas, así como a
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-ojk6T51eJ-5
Verificación:
CVE-PREPAR: be717eb2-2cb1-f414-4c88-ac50b99c8aa3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

implicación transversal dos responsables da formación profesional, dos equipos de
orientación dos centros escolares e dos departamentos centrados no eido rural para
mellorar a ampliar a representación feminina no sector e achegar ás mulleres a
iniciativas de base tecnolóxica.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Páxina 2 de 2
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Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 31263, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Iria Carreira
Pazos, e outras deputadas do mesmo grupo sobre, “as medidas que debe tomar a
Xunta de Galicia para garantir o dereito efectivo da lei de eutanasia” (publicada no
BOPG número 286 do 2 de marzo de 2022) convertida en escrita por fin do período de
sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Sanidae, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno
no seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 31 de
marzo do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 31260 presentada polo
mesmo grupo parlamentario.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-8rHJnOZXF-9
Verificación:
CVE-PREPAR: c3108d25-2931-c5d7-4876-9752de3437a5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MGQ0N2IyNzItZTJhYi00OWM1LWJlYzktMWUzYzQxYmM5MjM2&start=6673 ”
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1551161
Data
08/09/2022 11:19

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 31496, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Leticia Gallego
Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as previsións da Xunta
de Galicia respecto da proposta de convenio de destinar dous pavillóns do
Instituto Feiral de Vigo ao uso da práctica deportiva” (publicada no BOPG número
289 do 9 de marzo de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións
xaneiro-xullo 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do director xeral de Comercio e Consumo,
con motivo do debate da pregunta 31497 que tivo lugar na sesión do 24 de marzo de
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-lGissTzj0-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 765b85b1-7680-d046-c068-d14415fc0f97
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2022 da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=YTI5MGIyY2ItYTg4YS00YWQ3LTgwYzgtNTJiMTlkNzI2Y2Qw&start=1546
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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NÂº SaÃ-da 2022/1530517
Data
05/09/2022 11:49

Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 31862,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o motivo para non
incluír as illas Cíes na convocatoria para desenvolver accións con perspectiva turística
en Bens de Interese Cultural dentro do Plan Nacional Xacobeo do Goberno de España”,
(publicada no BOPG número 292, do 16 de marzo de 2022), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de Galicia, que
ten o seguinte contido:
“O contido e alcance das actuacións que se desenvolverán ao abeiro do Plan Nacional
Xacobeo foron obxecto de sucesivos acordos acadados na Comisión Sectorial de Turismo e
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-Vdct1OrUt-9
Verificación:
CVE-PREPAR: bdded824-e937-46e8-2e29-92221a2193f6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

na Conferencia Sectorial de Turismo coa participación de tódalas Comunidades Autónomas
afectadas e o Goberno do Estado, e nas que tamén participa como invitada a Federación
Española de Municipios e Provincias (FEMP).”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Pá xina 1 de 1
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NÂº SaÃ-da 2022/1545270
Data
07/09/2022 12:11

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 31867, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a previsión
de Portos de Galicia en relación co servizo de transporte de pasaxeiros entre
as vilas de A Guarda e Caminha” (publicada no BOPG número 292 do 16 de marzo
de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“O 18 de maio de 2022 a presidenta de Portos de Galicia, e a directora xeral de
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-SLB5sHmxV-9
Verificación:
CVE-PREPAR: d12afab0-9a74-d137-ebf3-06ea98e30858
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Turismo de Galicia, visitaban as instalacións de transporte de pasaxeiros do porto
da

Pasaxe-Camposancos,

no

municipio

da

Guarda

para

comprobar

o

funcionamento dos servizos de transporte de pasaxeiros nesta zona fronteiriza
con Portugal.
Ambas representantes do Executivo autonómico lembraron que a mobilidade de
peregrinos por mar entre Portugal e A Guarda está absolutamente garantida
como corresponde ás necesidades turísticas do Camiño de Santiago.
A presidenta de Portos de Galicia lembrou que o ente público requiriu ao Concello
da Guarda a documentación necesaria para autorizar o servizo do ferri entre
Portugal e a Guarda, sen ter ata o momento resposta da administración local.
Ademais, para contribuír a facilitar a mobilidade dos peregrinos neste Xacobeo, a
Xunta de Galicia habilitou o Xacobeo transfer, un servizo de transporte dos
camiñantes entre ambas beiras da desembocadura do Miño a través de dúas
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embarcacións. Deste xeito, subsánase a falta de servizo derivada da decisión da
empresa portuguesa titular do ferri de paralizalo despois de que o barco sufrise
unha avaría meses atrás.
A presidenta de Portos de Galicia lembrou os problemas de calado existentes no
trazado entre Camiña e España que condicionan o servizo do ferri ás mareas polas
características da embarcación. A este respecto indicar que esta zona pertence a
Rede Natura, o que dificultaría considerablemente promover e tramitar unha
potencial dragaxe e sucesivas de mantemento. Ademais, o problema de calado
afecta tanto a solo español, de titularidade do Estado, como portugués. Non en
van, foi o Goberno central o responsable da última dragaxe executada no ano
2009”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-SLB5sHmxV-9
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 32223, formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona
Rosana Pérez Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as
previsións do Goberno galego respeto da protección do sector pesquiero da
ameaza das instalacións eólicas mariñas” (publicada no BOPG número 296 do 23
de marzo de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiroxullo 2022 , teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Galicia mantén o seu compromiso polo desenvolvemento das renovables para
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-Tf9b70vfo-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 7af0a212-7555-b3b0-4418-0f44d6580379
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seguir sendo unha referencia. De feito, máis do 74% da enerxía eléctrica producida
na nosa Comunidade procede actualmente deste tipo de fontes, entre as que
destacan a eólica terrestre e a hidráulica.
Deste xeito, Galicia xa está actualmente cumprindo o obxectivo marcado a nivel
estatal para 2030. Unha aposta polas enerxías limpas que non se detén e que a
Xunta redobrará a través da nova Axenda Enerxética, coa que se busca promover
novas enerxías renovables para facilitar a caída do prezo eléctrico e para que o
tecido empresarial e industrial, desde a sustentabilidade, poidan gañar en
competitividade.
É o caso do hidróxeno verde e a eólica mariña. Sobre esta última, Galicia ten claro
que o seu desenvolvemento futuro debe pasar sempre por garantir a súa
compatibilidade coa actividade pesqueira e a preservación do ecosistema.
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Polo tanto, é preciso, tal e como tamén apuntan desde a UE, que o Goberno
concrete cal é o documento definitivo dos Plans de Ordenación do Espazo
Marítimo. Sen esa folla de ruta non se poderá avanzar neste asunto.
É dicir, ningún promotor pode tramitar un proxecto de eólica mariña ata que o
Goberno delimite as zonas dentro do plan sectorial.
Mentres agarda, Galicia seguirá pola senda do diálogo e o consenso. Para iso se
creou o Observatorio da eólica mariña, no que tamén están representados o
sector marítimo-pesqueiro e a industria: o punto de encontro onde identificar
oportunidades e analizar o impacto que suporía a instalación destes parques”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-Tf9b70vfo-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 7af0a212-7555-b3b0-4418-0f44d6580379
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 32530, formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de
Galicia respecto da anulación da adxudicación da estación de esquí de Manzaneda”,
(publicada no BOPG número 300, do 30 de marzo de 2022), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Axencia de Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a estas preguntas xa foron tratados polo Goberno
no seo da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento de Galicia na sesión
celebrada o 8 de abril de 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 32528, presentada
polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-EBXgiRRrv-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 78d3b8c5-ed43-9e45-89e7-47f6efbedd44
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

id=ZDJiMTllNmMtYzBhNi00NGM1LWE4NTYtYjZjNGViNTEwZGUw&start=2085
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, que a Xunta de Galicia
continúa traballando nos asuntos que se estiman de relevancia para o desenvolvemento da
Estación de Montaña de Manzaneda como un dos motores de dinamización e por conseguinte
da xeración de riqueza para toda a comarca.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 32580, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noa Díaz Varela e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a postura da Xunta de Galicia respecto da
construción dun novo centro de saúde en Negreira”, (publicada no BOPG número 300, do 30
de marzo de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno no seo
da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 2 de xuño do 2022 no
debate da iniciativa con número de rexistro 32581 presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-A8m5wC6DI-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2def20c4-0fb4-2414-1184-99c2f0778b61
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

id=ZTZjNWEzYTEtNjRiOS00MDg2LWFjNjItODUyMTgwMzNiMDU0&start=2312 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 32715,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan
Carlos Francisco Rivera e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a anulación do
contrato de xestión da Sociedade Pública Estación de Inverno de Manzaneda á empresa
Artabria Turismo S.L.”, (publicada no BOPG número 300, do 30 de marzo de 2022),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de
Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A resolución xudicial acaída neste procedemento recolle un error de forma, pero sen
censurar o procedemento de contratación nin a capacidade da empresa que presta
actualmente o servizo.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-SKv5G6Vhr-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 80ff6225-8124-d483-9854-094deab25f73
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A sentenza sobre o recurso á adxudicación do contrato da xestión da estación de
Manzaneda á empresa Artabria Turismo é recurrible, e un proceso aberto, e Meisa ten
promovido o recurso de apelación a dita sentencia cara a clarificar que o procedemento
levouse a cabo segundo a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Pá xina 1 de 1
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 32826, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego Sanromán e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a inclusión do concello de Vilanova de Arousa no
xeodestino do Salnés”, (publicada no BOPG número 300, do 30 de marzo de 2022), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de Galicia, que ten o
seguinte contido:
“A inclusión do Concello de Vilanova no xeodestino Mar de Santiago está xustificada pola valorización
da Ruta Xacobea Marítimo Fluvial polo Mar de Arousa e o Río Ulla (Ruta Traslatio), ruta que figura
como Actuación de Cohesión do Plan Nacional Turístico Xacobeo e cuxo obxectivo é converter esta
ruta nun camiño a Santiago de referencia e equiparalo ás demais rutas Xacobeas, captar novos
visitantes e peregrinos e consolidar Galicia como destino turístico náutico.
Así mesmo, a creación do xeodestino Mar de Santiago non implica que o Concello de Vilanova de

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-2AOZRCism-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 63158537-f935-2fc1-eb14-0d8a0c232770
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Arousa deixe de pertencer á Mancomunidade do Salnés da que forma parte, tendo en conta que a
Mancomunidade ten ademais do turismo, outros fins relacionados como o abastecemento da auga,
eliminación de augas residuais, mantemento de viais, sendeiros e espazos públicos, servizos de
recollida, tratamento e eliminación de residuos, ou proxectos culturais, deportivos que afectan a
varios concellos, tal e como consta nos seus estatutos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32871, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Olalla
Rodil Fernández e dona Noa Presas Bergantiños sobre ”as medidas adoptadas
pola Xunta de Galicia naqueles casos de violencia machista que non recibiron
ou reciben tal consideración na lexislación estatal, nomeadamente o caso de
Jéssica Méndez” (publicada no BOPG número 301 do 31 de marzo de 2022), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“A violencia de xénero é un problema de toda a sociedade, e polo tanto toda a
sociedade, incluídas as institucións públicas, ten a obriga de involucrarse na
procura de solucións eficaces para previr este tipo de violencia, así como para
protexer ás vítimas da mesma.
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-MkQBskv4g-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 1371f980-1136-35a7-7c65-f06902c8ef33
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Este é o espírito do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, aprobado a
finais do ano 2017 por todas as Comunidades Autónomas, un instrumento que
naceu da necesidade de acadar acordos a partir dun consenso institucional,
político e social que amose, sen fisuras, o compromiso de toda a sociedade e
permita impulsar accións que avancen na erradicación da violencia contra as
mulleres.
Así, o 28 de marzo de 2019, o Goberno galego aprobou, no Consello da Xunta, un
Plan de actuación para a implantación en Galicia de diversas medidas incluídas no
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, sendo, a difusión dos recursos
existentes a disposición das vítimas e das súas fillas e fillos e outras persoas do
contorno familiar clave para lograr un acceso igualitario aos mesmos e para
mitigar, na medida da posible, as terribles situacións que a violencia de xénero
orixina.
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Con este fin, a Xunta de Galicia elaborou a Guía de recursos fronte á violencia de
xénero en Galicia. Un documento que pretende achegar información dos servizos,
programas e contactos das entidades que na comunidade autónoma integran a
rede de apoio a vítimas a calquera persoa ou entidade interesada, así como
facilitar e axilizar o traballo das e dos profesionais que acompañan e apoian ás
mulleres que sofren violencia de xénero concentrando nunha única ferramenta a
descrición dos mesmos.
Nesta Guía, polo tanto, pódese atopar información sinxela e directa dos recursos
existentes na rede galega de apoio, clasificados segundo a área de que se trate:
psicolóxica, social, xurídica, económica, laboral, etc.
A mesma, foi distribuída a todas as entidades que traballan directamente na
prevención da violencia e na atención e protección das súas vítimas, como, oficinas
xudiciais de atención ás vítimas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, a través
das unidades de violencia de xénero das Subdelegacións do Goberno en Galicia,
Centros de Información ás Mulleres, Entidades de iniciativa social e ONGs,
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-MkQBskv4g-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 1371f980-1136-35a7-7c65-f06902c8ef33
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Colexios profesionais, entre outros, estando tamén dispoñible online na páxina
web da Secretaría Xeral da Igualdade.
En canto ao concreto da pregunta parlamentaria do Grupo Parlamentario do
Bloque Nacionalista Galego sinalar que, o pasado 12 de abril, a Secretaría Xeral da
Igualdade foi convocada, asistindo a súa titular, á reunión de coordinación, na
Subdelegación do Goberno de Pontevedra, entre as autoridades implicadas na que
se analizaron as circunstancias deste suceso. Así mesmo, destácase que a Xunta
de Galicia actuou exactamente igual que en calquera outro caso, dentro do marco
lexislativo autonómico.
Por outra banda, cómpre indicar que na Conferencia Sectorial de Igualdade,
celebrada o pasado de 31 de marzo, a Xunta de Galicia solicitou a modificación da
Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra
a violencia de xénero, para incorporar todos os tipos de violencia contra as
Páxina 2 de 3
150802

mulleres, en liña co que xa recollen o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero
e o Convenio de Istambul sobre prevención e loita contra a violencia contra as
mulleres.
Na actualidade, a lei estatal só recoñece como violencia de xénero aquela na que
existe ou existiu nalgún momento unha relación afectiva ou de parella entre o
agresor e a vítima. Mentres que Galicia, cuxa lexislación para a prevención e
tratamento integral da violencia de xénero (lei 11/2007, de 27 de xullo) xa incorpora
un elenco máis extenso de supostos, considera que casos como o crime cometido
en Barro, onde unha muller foi presuntamente asasinada por un acosador, deben
ser recoñecidos como violencia de xénero pola lexislación estatal, garantindo así
unha atención integral a todas as vítimas da violencia contra as mulleres.
Para o Goberno galego, o nivel de tolerancia ante os ataques e actos de violencia
que sofren as mulleres debe ser cero e non resultan admisibles retrocesos no que
se refire á protección dos seus dereitos. A Xunta traballa por unha Galicia
inclusiva, igualitaria, respectuosa, xusta e democrática e, por iso, solicitou este
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-MkQBskv4g-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 1371f980-1136-35a7-7c65-f06902c8ef33
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 32887, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego Sanromán e don
Martín Seco García, sobre “o motivo das diferentes incidencias na plataforma virtual para
solicitar o Bono turístico QuedamosenGalicia22”, (publicada no BOPG número 300, do 30 de
marzo de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de
Galicia, que ten o seguinte contido:
“O bono turístico #QuedamosEnGalicia22 non só repetiu senón que superou o éxito do ano pasado ao
duplicar o número de solicitudes nada máis abrirse a plataforma habilitada para a súa reserva. De
feito, se nas primeiras 12 horas da edición do 2021 foron e torno a 10.000 as solicitudes, este ano
superaron as 20.000, polo que se xerou unha importante lista de agarda.
Ante a previsión dunha alta demanda, foi reforzado o sistema e habilitado un acceso específico e
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independente na sede electrónica da Xunta unicamente para os demandantes do bono. Aínda así, e
debido ao volume de solicitudes, puido rexistrarse algunha incidencia puntual con colas rexistradas
perante o éxito da convocatoria. O propio sistema estableceu unha lista de agarda que permite ao
usuario manter a súa quenda para acceder ao procedemento de solicitude.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33149, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as previsións do
Goberno galego respecto do incremento da partida orzamentaria dedicada ao
bono social eléctrico” (publicada no BOPG número 303 do 5 de abril de 2022)
convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia Primeira e
Consellería de Economía, Industria e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención da persoa representante da Dirección Xeral
de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, con motivo do debate da pregunta
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33148 que tivo lugar na sesión do 6 de maio de 2022 da Comisión 3ª, Economía,
Facenda e Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZWYwOTk5MTctZWJkYi00ZTBlLTkwZGMtOWE0YjI1OTA4YjE5&start=44
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 33406,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noa
Díaz Varela e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno
galego respecto do investimento da partida orzamentaria en políticas dirixidas á
muller”, (publicada no BOPG número 306, do 12 de abril de 2022), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción do
Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O orzamento inicial da Secretaría Xeral da Igualdade no ano 2021 ascendía a 30.244.395
euros. Este importe incrementouse ao longo do exercicio en 15,7 millóns de euros debido a
incorporacións e xeracións de crédito ata acadar os 46.008.073,44 euros de orzamento
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vixente ao final do exercicio.
Deste importe, o crédito executable ascendía a 39.825.088,66 euros, xa que a diferencia
corresponde con fondos europeos (REACT) que se reprogramaron para o ano 2022.
O importe dos compromisos adquiridos a 31 de decembro era de 28.319.927,12 euros, polo
que a execución sería dun 71,11%.
Sen embargo, tamén é necesario ter en conta que a finais de ano fíxose unha xeración de
crédito por importe de 10.542.273,79 euros, de fondos finalistas do Plan Corresponsables,
que non era xa posible executar no exercicio 2021, dado que resultaba materialmente
imposible tramitar e xestionar calquera tipo de actuación que se pretendese levar a cabo.
Eses fondos incorporáronse ao exercicio 2022 e estanse a executar este ano con total
normalidade.
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Polo tanto, descontando ese importe dos fondos do Plan Corresponsables do crédito
executable, a porcentaxe de execución da Secretaría Xeral da Igualdade sería dun 96,71%.
Por último, sinálase que outros centros directivos da Consellería de Promoción do Emprego
e Igualdade están a desenvolver medidas para as mulleres, como é, por exemplo, o caso da
Dirección Xeral de Relacións Laborais que dispón dun crédito reservado para a promoción
da igualdade laboral.
Ademais, hai que ter en conta que a promoción da igualdade e a loita contra a violencia de
xénero responden ao principio de transversalidade, implicando a toda a Xunta de Galicia.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 33431, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego do
impacto na débeda pública do medre disparado da inflación, do escenario económico de
comezos de 2022 e de posíbeis mudanzas nas condicións bancarias”, (publicada no BOPG
número 306 do 12 de abril de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a honra de trasladarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Facenda e Administración Pública, que ten o
seguinte contido:
“No primeiro trimestre do 2022 Galicia reduciu un 3,4% o seu endebedamento, o que supuxo
rebaixar a súa débeda en 401 millóns de euros, segundo o Protocolo de Déficit Excesivo
(PDE) correspondentes ao primeiro trimestre do ano publicados polo Banco de España. Con
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estes datos, Galicia diminuíu 1,1 puntos o seu endebedamento en relación ao seu PIB, ata o
17,4%, e sitúase, deste xeito, como a terceira comunidade autónoma de réxime común cunha
menor ratio débeda/PIB. Ademais, a Comunidade galega aumentou no primeiro trimestre do
ano o seu diferencial positivo de débeda coa media, ata os 7,7 puntos, xa que o conxunto das
CC.AA. teñen unha ratio débeda/PIB do 25,1%. Desta forma, o organismo regulador volve
situar á Comunidade Autónoma galega como a terceira de réxime común con menor
endebedamento de toda España.
Así mesmo, Galicia pechou o primeiro trimestre de 2022 sendo a 2ª Comunidade Autónoma
con menor endebedamento por habitante de España. A débeda por habitante sitúase na
comunidade galega nos 4.204 euros, fronte aos 6.568 euros da media de comunidades, co
que cada galego debe hoxe 2.341 euros menos que a media autonómica. O Banco de España
ratifica ademais que Galicia é a comunidade autónoma con menor aumento de volume de
débeda desde o ano 2008, exercicio no que comezou a tendencia ascendente na evolución do
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endebedamento no conxunto das administracións públicas de España, incluídas as
comunidades autónomas. A redución do endebedamento nos últimos exercicios fai que
Galicia estea nunha mellor posición financeira para responder ás esixencias económicas
derivadas dos efectos negativos do coronavirus e da alza de prezos.
Por outro lado o Consello da Xunta ven de aprobar o pasado 1 de agosto o límite de gasto
non financeiro da Comunidade Autónoma para o exercicio 2023 que permitirá aprobar en
tempo e forma uns orzamentos que apoien ás familias, sectores e empresas máis
vulnerables ante a inflación. Este teito de gasto ascende a 12.599 millóns de euros, un 8,2%
por enriba do orzamento do presente exercicio e que supón dispoñer do teito de gasto máis
alto da historia da Comunidade.
Ademais a Xunta vén de actualizar con extremada prudencia o seu cadro macroeconómico
tendo en consideración as circunstancias actuais: a invasión de Ucraína e a inflación
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persistente.
Neste sentido, o Goberno galego prevé que Galicia recuperará no primeiro trimestre de
2023 e antes que a media de España, a riqueza prepandemia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 33538, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Martín Seco García e dona Leticia
Gallego Sanromán, sobre “as previsións do Goberno galego para conseguir a homologación do
Camiño dos Faros como ruta de gran percorrido”, (publicada no BOPG número 306, do 12 de abril
de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de
Galicia, que ten o seguinte contido:
“Como xa se ten informado en anteriores ocasións nin o goberno galego, nin os Concellos polos que
transcorre, teñen competencia para homologar rutas de sendeirismo, a cal corresponde
exclusivamente á federación galega de montañismo (FGM).
Dende a Axencia de Turismo de Galicia, atendendo ao mandato do Parlamento de Galicia, o que está
a facer é traballar de maneira transparente e consensuada cos concellos do xeodestino costa da
morte para solventar os aspectos relacionados coa seguridade e/ou respecto medioambiental ao
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territorio polo que discorre o camiño dos faros e a senda litoral de Galicia.
Con este espírito integrador e de aportar solucións dende abril do pasado ano téñense mantido
diversos encontros e reunións con alcaldes e técnicos dos Concellos polos que transcorre o camiño.
Como resultado tense formulado unha proposta de trazado consensuada cos concellos de Vimianzo,
Camariñas, Fisterra, Cabana, Laracha e Cee. Tamén falouse con Corcubión, Laxe, Carnota, Malpica,
Muxía e Ponteceso, estando á espera de recibir as súas propostas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 33910, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Iria Carreira Pazos, e outras
deputadas do mesmo grupo, sobre “os datos de derivación de pacientes á sanidade privada nos
últimos 5 anos”, (publicada no BOPG número 312, do 27 de abril de 2022), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno no seo da
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 5 de maio do 2022 no debate da
iniciativa con número de rexistro 33907 presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
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id=ZjEzMWRkMzYtMDVhNS00YTg1LWJjZGQtYTc1OTEwOTA4NTcz&start=7539

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 33926,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia
Gallego Sanromán e don Martín Seco García, sobre “o custo para a Xunta de Galicia da
campaña de promoción turística entre mozos e mozas realizada por instagrammers”,
(publicada no BOPG número 312, do 27 de abril de 2022), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de Galicia, que
ten o seguinte contido:
“En cumprimento das disposicións legais correspondentes en materia de transparencia e bo
goberno toda a información relativa aos contratos realizados pola Axencia de Turismo de
Galicia é pública e atopase a disposición, con indicación de obxecto do contrato,
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adxudicatario

e

importe

satisfeito,

no

portal

de

transparencia

de

Galicia

(https://transparencia.xunta.gal/portada) que pretende ser un elemento de mellora dos
mecanismos de transparencia e publicidade da Administración autonómica galega.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33942, formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Iria
Carreira Pazos, e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as medidas
previstas desde o executivo galego ante o aumento das denuncias por
delitos de odio e LGBTfóbicos” (publicada no BOPG número 312 do 27 de abril
de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade,

que ten o seguinte

contido:
“O pasado 18 de maio a secretaria xeral da Igualdade contestou, na Comisión 1ª,
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Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior do Parlamento galego, a
pregunta oral do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego número de
rexistro 33939 sobre o incremento dos delitos de odio contra as persoas do
colectivo LGTBI.
A Xunta de Galicia leva anos demostrando a súa implicación na loita contra a
discriminación por orientación sexual e identidade de xénero, e faino ademais a
través de todos os seus departamentos, pois a igualdade e non discriminación
responde ao principio de transversalidade debendo estar presente en cada unha
das áreas de actuación.
Neste sentido, Galicia foi a primeira comunidade que contou cunha lei, a Lei
2/2014, de 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de
lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, que consolida o
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principio da igualdade de trato e non discriminación por razón de orientación
sexual e identidade de xénero das persoas LGTBI.
Polo tanto, a inclusión social plena, con independencia da diversidade de
orientación sexual e de identidade de xénero, constitúe unha das prioridades do
Goberno galego e coa finalidade de avanzar cada día máis neste compromiso,
estase a traballar da man de asociacións, organizacións e colectivos LGTBI que
teñan un interese lexítimo na loita contra a discriminación por razón de
orientación sexual ou identidade de xénero, a través, de entre outros
instrumentos, do Observatorio galego contra a discriminación por orientación
sexual e identidade de xénero (Decreto 131/2018, do 10 de outubro).
Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NmM1M2Q5NTYtZWU5My00ZjUxLWFlYzQtZDg1MTE5MTRkMTI5&start=5501
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-hGAWsAYUx-5
Verificación:
CVE-PREPAR: daba8c89-0f28-b110-eb14-5791d19ddd99
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 34182, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego Sanromán, don
Julio Torrado Quintela e dona Marina Ortega Otero, sobre “o orzamento previsto pola Xunta de
Galicia para o proxecto de remodelación do antigo psiquiátrico do Rebullón, no concello de
Mos”, (publicada no BOPG número 315, do 4 de maio de 2022), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno na pregunta
escrita da iniciativa con número de rexistro 34184 presentada polo mesmo grupo parlamentario”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-evK5CjD5F-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 761e89c3-2544-eed0-b4a7-1494f31cecd0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 34320, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo parlamentario, sobre “a postura da Consellería de
Sanidade respecto da súa política respecto de garantir os dereitos lingüísticos dos galego
falantes”, (publicada no BOPG número 318, do 12 de maio de 2022), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno no seo da
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 2 de xuño do 2022 no debate
da iniciativa con número de rexistro 34317 presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZTZjNWEzYTEtNjRiOS00MDg2LWFjNjItODUyMTgwMzNiMDU0&start=4060 ”.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-5Y3mtXmLr-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 7639d577-0bc2-69c4-bb89-e7c72f8ed0e6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 34715, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego Sanromán e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia para facer
accesibles os albergues de peregrinos públicos”, (publicada no BOPG número 320, do 19 de maio
de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de
Galicia, que ten o seguinte contido:
“Para o Goberno galego a accesibilidade ten que traballarse dun xeito transversal e universal, de
xeito que, por exemplo no caso dos albergues, non só afecta ao acceso ao interior dos albergues, se
non tamén de facer accesibles os camiños que levan a eses albergues, o mantemento e mellora dos
diferentes camiños de Santiago, a sinalización dos mesmos para que todas as persoas con algunha
discapacidade podan percorrelos.
Por iso desde a Xunta de Galicia lévase moitos anos traballando na procura da mellora dos camiños,
dos seus accesos, das áreas de descanso dos peregrinos e por suposto dos albergues públicos como
CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-YsnYYJ1MG-6
Verificación:
CVE-PREPAR: f4a469f7-c058-2f40-5630-1e98f6a822f0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

sinal de identidade da recepción dos peregrinos no seu camiño a Santiago de Compostela.
Neste senso a vontade amplamente expresada polo Goberno galego é a de continuar traballando
para a mellora da accesibilidade de todas as infraestruturas vencelladas ao Camiño de Santiago.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 34724, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego Sanromán e don
Martín Seco García, sobre “a porcentaxe de execución da liña estratéxica Galicia destino seguro e
de saúde 2021-2023”, (publicada no BOPG número 320, do 19 de maio de 2022), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de Galicia, que ten o
seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a estas preguntas xa foron tratados polo Goberno no
seo da Comisión 6ª Industria Enerxía Comercio e Turismo do Parlamento de Galicia na sesión
celebrada o 8 de xullo de 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 34725, presentada polo
mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-Wy4YcKLym-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 47f7a1a2-fc96-4ac7-f641-3ab2d61ef711
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

id=ZDJiMTllNmMtYzBhNi00NGM1LWE4NTYtYjZjNGViNTEwZGUw&start=2085
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, que a Xunta de Galicia a Xunta
segue a traballar, e a executar os plans baixo as prioridades que marca a evolución da crise e as
necesidades do sector, e así podemos concluír que o orzamento global do Plan Director estimado a 3
anos está case executado na súa terceira parte.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 34898, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noa Susana Díaz Varela, e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo parlamentario, sobre “a valoración do Goberno galego de
adiantar o horario do punto de atención continuada de Rianxo ás 15:00 h os días laborables ”,
(publicada no BOPG número 320, do 19 de maio de 2022), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno no seo da
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 30 de xuño do 2022 no debate
da iniciativa con número de rexistro 34899 presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MGUzNGFiYjktOGY4MC00MzkzLWJmZDMtZTBlN2Y3ZDFlYTI1&start=4322 ”.

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-wIQhzszDk-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 704d6717-3530-aca2-4184-8c7f29e318b8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34934, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Noelia Otero Lago e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”o orzamento do ano 2022 para o
desenvolvemento do traballo dos colectivos Lesbianas, gais, transxéneros,
transexuais, bisexuais e intersexuais” (publicada no BOPG número 323 do 25 de maio
de 2022) convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2022, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción de
Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia leva anos demostrando a súa implicación na loita contra a
discriminación por orientación sexual e identidade de xénero, e faino, ademais, a través
de todos os seus departamentos pois a igualdade e non discriminación responde ao
principio de transversalidade debendo estar presente en cada unha das áreas de

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-mOOCXx0Xo-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 94997438-2ae1-5e85-01e4-147c99956e91
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

actuación.
Así, estase a traballar, no marco do Observatorio galego contra a discriminación por
orientación sexual e identidade de xénero, na promoción da igualdade real e efectiva
das persoas LGTBI. Este órgano está dotado anualmente con 15.000 euros para o seu
correcto funcionamento e está integrado por todos os departamentos da Xunta de
Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), as tres universidades
galegas, os sindicatos UGT, CCOO, CDIF e CIG, a Confederación de Empresarios de
Galicia (CEG), así como pola seguintes asociacións:
• CASCO (Comité Antisida A Coruña)
• Nós Mesmas
• Alas Coruña
• Les Coruña
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• Avante LGTBI
• A Rede Educativa de Apoio LGTBI de Galicia
• Chrysallis Asociación de Familias de Menores Transexuais
• Asociación Pvlse Vigo Queer LGTBIQ+
Ademais, desde 2016 a Xunta colabora a través de convenios coas entidades que
desenvolven actividades de promoción e defensa dos dereitos e intereses das persoas
do colectivo LGTBI. Grazas a estes apoios poden desenvolver campañas de información
social, acompañamento e asesoramento sobre recursos sociais e sanitarios dos que
dispoñen, formación específica para o persoal das administracións públicas así como
elaborar materiais didácticos.
Así mesmo destácase que no ano 2017 apareceu, por primeira vez, unha partida
específica nos Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para as
asociacións, organizacións e colectivos LGTBI.
O obxectivo da Xunta de Galicia non é outro que o de garantir que todas as persoas, sen
importar a súa orientación sexual e identidade de xénero, poidan exercer plenamente os

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-mOOCXx0Xo-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 94997438-2ae1-5e85-01e4-147c99956e91
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 35133,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don
Daniel Pérez López e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a consideración da
visita a Sanxenxo do rei emérito como reclamo turístico”, (publicada no BOPG número
323, do 25 de maio de 2022), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo de 2022, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Axencia de Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A visita do Rei Juan Carlos I a Sanxenxo foi de índole privada e tivo unha importante
repercusión nos medios de comunicación a nivel nacional e internacional.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPG-nPns6ReoZ-7
REXISTRO-6fjHA7OhX-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 6b976a23-88f4-a448-8144-6d40c4e68f84
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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