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O Pleno do Parlamento, na sesión do 6 de xuño de 2017, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Rexeitamento das emendas á totalidade formuladas ao Proxecto de lei de protección e
benestar dos animais de compañía en Galicia

- 8133 (10/PL-000003)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia
BOPG nº 104, do 25.04.2017

Comisión.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

Sométense a votación as emendas á totalidade de devolución, e resultan rexeitadas por 20 votos a
favor, 39 votos en contra e 14 abstencións.

1.1.2.1.2. Proposicións de lei 

Rexeitamento da toma en consideración da Proposición de lei de modificación da Lei 1/2017,
do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017

- 7958 (10/PPL-000002)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Proposición de lei de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma de Galicia para o ano 2017
BOPG nº 100, do 19.04.2017

Sometida a votación, obtense o resultado de 34 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abs-
tención, polo que non se toma en consideración.

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.4. Mocións tramitadas

Rexeitamento da iniciativa

- 9552 (10/MOC-000032)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas instrucións ditadas
para a realización no curso 2016-2017 das probas de avaliación de bacharelato para o acceso á uni-
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versidade, así como as demandas que debe realizar ao Goberno central ao respecto (Moción a con-
secuencia da Interpelación nº 8005, publicada no BOPG nº 105, do 26.4.2017, e debatida na sesión
plenaria do 23.5.2017)
BOPG nº 120, do 31.05.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abs-
tención.

- 9555 (10/MOC-000033)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co servizo de atención de
emerxencias 112. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 7030, publicada no BOPG nº 92, do
29.03.2017, e debatida na sesión plenaria do 23.05.2017)
BOPG nº 120, do 31.05.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abstención.

- 9588 (10/MOC-000034)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa elaboración do Plan de transporte
público e do novo Mapa de transportes de Galicia (Moción a consecuencia da Interpelación nº 8666,
publicada no BOPG nº 112, do 10.05.2017, e debatida na sesión plenaria do 23.05.2017)
BOPG nº 120, do 31.05.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abs-
tención.

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.4. Proposicións tramitadas

Aprobación sen modificacións

- 8174 (10/PNP-000758)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín, e sete deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa elaboración do novo
Mapa de servizos de transporte público de viaxeiros por estrada
BOPG nº 109, do 03.05.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 39 votos a favor, 20 votos en contra
e 14 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:
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«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:

1. Establecer un marco de diálogo e colaboración estable que favoreza a participación dos concellos
galegos durante todo o proceso de realización dos traballos de planificación do novo mapa de trans-
portes por estrada co obxectivo de que os novos servizos que se vaian implantar respondan con
maior eficacia ás necesidades reais dos cidadáns.

2. Solicitar unha participación activa das deputacións provinciais na definición do novo mapa de
servizos que está a ser obxecto de planificación por parte da Xunta e demandar a súa implicación,
tanto técnica como económica, de cara a un posible reforzamento e mellora dos servizos de trans-
porte público por estrada.»

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 5489 (10/PNP-000462)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e catro deputados/as máis
Sobre a solicitude do Goberno galego ao Goberno central da creación ex novo de sete xulgados de
reforzo en Galicia, cos medios humanos e materiais necesarios para afrontar, en cada unha das
grandes cidades galegas, o probable aluvión de demandas polas cláusulas chan
BOPG nº 78, do 06.03.2017

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 73 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento insta o Goberno da Xunta de Galicia a solicitar do Goberno do Estado, e escoitando
o Consello Xeral do Poder Xudicial, a creación ex novo de sete xulgados de reforzo en Galicia (un
en cada capital de Galicia, en Vigo, en Ferrol e en Santiago de Compostela), cos medios persoais e
materiais necesarios, é dicir, unha sala cun xuíz, un letrado da Administración de Xustiza, funcio-
narios, unha sede e repartición propios, co fin de facer fronte ás demandas polas cláusulas chan,
sempre que o ingreso de demandas sexa superior a 900 por xulgado.»

- 7448 (10/PNP-000675)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso, e seis deputados/as máis
Sobre a elaboración e aprobación dun calendario vacinal para o adulto
BOPG nº 100, do 19.04.2017

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 73 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia á elaboración e aprobación dun calendario vacinal
para o adulto nos próximos tres meses,  e que conteña unha estimación de custo económico das
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modificacións sobre este calendario. O Goberno galego comprométese a publicar na páxina web
da Consellería de Sanidade o documento definitivo ou facilitar unha copia por escrito aos distintos
grupos parlamentarios representados no Parlamento de Galicia para facilitar o seu coñecemento
e seguimento, así como a realizar todas as actuacións precisas para garantir o acceso permanente
ás vacinas incluídas neste calendario.»

- 8382 (10/PNP-000782)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel, e dous deputados/as máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da supresión do instituto do aforamento dos
deputados e das deputadas e a incorporación desta posición ao conxunto de reformas do Estatuto
de autonomía de Galicia que se aborden no seu momento
BOPG nº 109, do 03.05.2017

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 73 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«1. O Parlamento de Galicia considera necesaria a supresión do instituto do  aforamento das depu-
tadas e deputados, preservando en todo momento que estas persoas non poidan ser perseguidas
polas opinións ou votos emitidos no exercicio das súas funcións. Esta posición deberá ser incorpo-
rada ao conxunto de reformas do Estatuto de autonomía de Galicia  que no seu momento se aborde.

2. O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a trasladar esta posición aos grupos parlamen-
tarios das Cortes Xerais para que calquera reforma do aforamento dos representantes nas Cámaras
lexislativas estatais e autonómicas sexa tratada tamén dentro dun acordo a nivel estatal.»

Rexeitamento da iniciativa

- 7348 (10/PNP-000662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís, e cinco deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e as medidas que debe implantar en
relación coa expansión das plantacións de eucalipto en Galicia, nomeadamente de Eucalyptus nitens,
respecto das previsións do Plan forestal
BOPG nº 96, do 05.04.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 20 votos a favor, 39 votos en contra e 14 abstencións.

- 7575 (10/PNP-000688)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre a demanda ao Goberno de España no relativo a axilizar o proceso de traslado de persoas re-
fuxiadas a España a través da recolocación e asentamento, e cumprir no prazo establecido os com-
promisos acordados coa Unión Europea en materia de acollemento
BOPG nº 100, do 19.04.2017
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abs-
tención.

- 8011 (10/PNP-000735)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos atascos e retencións
que se veñen producindo na autoestrada AP-9
BOPG nº 105, do 26.04.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abs-
tención.

- 8990 (10/PNP-000842)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles, e dous deputados/as máis
Sobre o remate polo Goberno galego do proceso de aprobación do Plan de ordenación dos recursos
naturais de Pena Trevinca e o inicio do procedemento para a declaración dese espazo protexido
como parque natural
BOPG nº 115, do 18.05.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abs-
tención.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, 8 de xuño de 2017, pola que se admite a trámite o escrito das
Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de directiva do Par-
lamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 2006/1/CE, relativa á uti-
lización de vehículos alugados sen condutor no transporte de mercadorías por estrada
(Texto pertinente a efectos do EEE) [COM(2017) 282 final] [2017/0113 (COD)] {SWD(2017)
196 final} {SWD(2017) 197 final} {SWD(2017) 198 final} {SWD(2017) 199 final}

-10/UECS-000073 (10197)
Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta de directiva do Parla-
mento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 2006/1/CE, relativa á utilización de
vehículos alugados sen condutor no transporte de mercadorías por estrada (Texto pertinente a
efectos do EEE) [COM(2017) 282 final] [2017/0113 (COD)] {SWD(2017) 196 final} {SWD(2017) 197
final} {SWD(2017) 198 final} {SWD(2017) 199 final}
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No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 10197, o escrito das Cortes Xe-
rais polo que se achega documentación relativa á solicitude da Comisión Mixta para a Unión Euro-
pea en relación coa consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na Proposta de
directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 2006/1/CE, relativa
á utilización de vehículos alugados sen condutor no transporte de mercadorías por estrada (Texto
pertinente a efectos do EEE) [COM(2017) 282 final] [2017/0113 (COD)] {SWD(2017) 196 final}
{SWD(2017) 197 final} {SWD(2017) 198 final} {SWD(2017) 199 final}.

Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

1º. Trasladar o referido escrito á Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Am-
biente e Servizos e mais aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais seguin-
tes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar propostas
de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o proxecto de acto
lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Resolución da Presidencia, 8 de xuño de 2017, pola que se admite a trámite o escrito das
Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de directiva do Parla-
mento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 1999/62/CE relativa á aplica-
ción de gravames aos vehículos pesados de transporte de mercadorías pola utilización de
determinadas infraestruturas (Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2017) 275 final]
[COM(2017) 275 final Anexo] [2017/0114 (COD)] {SWD(2017) 180 final} {SWD(2017) 181 final}

-10/UECS-000074 (10202)
Consulta sobre aplicación do principio de subsidiaridade relativo á Proposta de directiva do Parla-
mento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 1999/62/CE relativa á aplicación de
gravames aos vehículos pesados de transporte de mercadorías pola utilización de determinadas
infraestruturas (Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2017) 275 final]  [COM(2017) 275 final
Anexo] [2017/0114 (COD)] {SWD(2017) 180 final} {SWD(2017) 181 final}
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No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 10202, o escrito das Cortes Xe-
rais polo que se achega documentación relativa á solicitude da Comisión Mixta para a Unión Euro-
pea en relación coa consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade na Proposta de
directiva do Parlamento Europeo e do Consello pola que se modifica a Directiva 1999/62/CE relativa
á aplicación de gravames aos vehículos pesados de transporte de mercadorías pola utilización de
determinadas infraestruturas (Texto pertinente para efectos do EEE) [COM(2017) 275 final]
[COM(2017) 275 final Anexo] [2017/0114 (COD)] {SWD(2017) 180 final} {SWD(2017) 181 final}.

Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

1º. Trasladar o referido escrito á Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Am-
biente e Servizos e mais aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais seguin-
tes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar propostas
de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o proxecto de acto
lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.3. Réxime e goberno interior
2.3.1. Normas de réxime e goberno interior
2.3.2. Acordos e resolucións dos órganos da Cámara en materia de réxime e goberno interior 

Escrito do G. P. da Alternativa Galega de Esquerda polo que achega o balance e a conta
de resultados do exercicio 2016 da subvención asignada ao grupo parlamentario con
cargo ao orzamento do Parlamento (doc. núm. 9743)

Tómase coñecemento e ordénase a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no
Portal de Transparencia da páxina web.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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2.3.2.2. Creación de órganos parlamentarios
2.3.2.2.1. Solicitude de creación de comisións

O Pleno do Parlamento, na sesión do 6 de xuño de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Acordo desestimatorio en relación coa solicitude de creación dunha comisión de investiga-
ción que terá por obxecto investigar as autorizacións, contratos, concesións e en xeral todas
as relacións do grupo Villar Mir co sector público galego, nomeadamente o seguimento, aná-
lise e investigación do intento de venda e segregación das centrais dos ríos Xallas e Grande

- 9589 (10/SCI-000004)
Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Solicitude de creación dunha comisión de investigación que terá por obxecto investigar as autori-
zacións, contratos, concesións e en xeral todas as relacións do grupo Villar Mir co sector público
galego, nomeadamente o seguimento, análise e investigación do intento de venda e segregación
das centrais dos ríos Xallas e Grande
BOPG nº 121, do 01.06.2017

Sométese votación a creación dunha comisión de investigación e resulta rexeitada por 34 votos a
favor, 40 votos en contra e ningunha abstención.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

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

Declaración, modificativa, de bens e dereitos do deputado D. Luís Manuel Álvarez Martínez

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 5 de xuño de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Declaración modificativa de bens e dereitos do deputado D. Luís Manuel Álvarez Martínez (doc.
núm. 9929)

Tómase coñecemento,  trasládase á Comisión do Estatuto dos Deputados e ordénase a publicación
da declaración modificativa de bens no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Portal de trans-
parencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2017

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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ES    ES 

 

 

 
COMISIÓN 
EUROPEA  

Bruselas, 31.5.2017  

SWD(2017) 181 final 

  

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

que acompaña al documento 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 

Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de 

transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras 

y 

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE 

relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de 

mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, en lo relativo a 

determinadas disposiciones en materia de impuestos sobre vehículos 

{COM(2017) 275 final} 

{SWD(2017) 180 final}  
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Ficha resumen 

Evaluación de impacto de la revisión de la Directiva 1999/62/CE 

A. Necesidad de actuar 

¿Cuál es el problema y por qué es un problema a escala de la UE?  

Se plantean cuatro problemas: 

1. El transporte por carretera es responsable del 17 % de las emisiones de CO2 de la UE y la penetración 
de vehículos con bajas o cero emisiones es insuficiente para alcanzar los objetivos en materia de clima y 
energía para 2030.  

2. La calidad de la red viaria de la UE está degradándose debido al descenso de las inversiones en 
infraestructuras y al aplazamiento de los programas de mantenimiento, que no tienen en cuenta los 
impactos económicos a largo plazo. 

3. Algunos Estados miembros introdujeron tasas de base temporal (viñetas), que constituyen una 
discriminación frente a los conductores ocasionales extranjeros. 

4. La contaminación del aire y la congestión generada por los vehículos de carretera supone unos costes 
significativos para la sociedad. 

Todos estos problemas podrían ser abordados mediante una tarificación vial equitativa y eficaz. No obstante, la 
aplicación de peajes en la UE es incompleta y fragmentada, y apenas refleja el coste real del uso de las 
carreteras. 

¿Qué se pretende conseguir?  

El objetivo es fomentar un transporte por carretera sostenible y equitativo mediante la aplicación más 
generalizada de los principios «quien utiliza paga» y «quien contamina paga»: 

1. Contribución a la reducción de las emisiones de CO2 del transporte a través de la tarificación 
2. Contribución a la adecuada calidad de las carreteras 
3. Garantía de que los sistemas de tarificación vial no son discriminatorios contra los conductores no 

residentes, y 
4. Utilización de la tarificación vial como un instrumento eficaz para reducir la contaminación del aire y la 

congestión. 

¿Cuál es el valor añadido de la actuación a nivel de la UE (subsidiariedad)?  

La magnitud de las emisiones de CO2 constituye un problema mundial que exige una actuación concertada a 
todos los niveles. El problema de la discriminación de los conductores no residentes es por naturaleza 
transfronterizo y únicamente puede resolverse a nivel supranacional. La degradación de la calidad de las 
carreteras,  la contaminación atmosférica y la congestión tienen implicaciones tanto a nivel local como de la UE. 
Es necesaria la coordinación de las actuaciones nacionales para garantizar la libre circulación de personas y 
bienes en toda la Unión. 

B. Soluciones 

¿Cuáles son las distintas opciones posibles para alcanzar los objetivos? ¿Existe o no una opción 
preferida? En caso de que no sea así, ¿por qué?  

Las opciones (OP) son distintas según el nivel de intervención, y oscilan desde relativamente leve hasta intensa. 

Las medidas más importantes de la OP1 son la simplificación de las disposiciones existentes, ampliando el 
ámbito de aplicación a los autobuses/autocares y, para las disposiciones en materia de no discriminación, a los 
turismos. 

La opción OP2 se apoya en la OP1 e introduce la diferenciación de tasas basada en las emisiones de CO2 con la 
eliminación progresiva de las viñetas para los vehículos pesados (vehículos pesados de transporte de mercancías 
y autobuses/autocares, colectivamente denominados HDV por sus siglas en inglés), al tiempo que incentiva la 
introducción de la tarificación basada en la distancia recorrida. 

La OP3, que presenta dos variantes, incluye medidas adicionales para los automóviles y furgonetas, para 
intentar resolver la congestión interurbana (3a y 3b), y las emisiones de CO2 y contaminantes, mediante la 
diferenciación de peajes y tasas de infraestructura para los turismos (OP3b). 

La opción OP4 elimina gradualmente las viñetas para todos los vehículos e impone la tarificación de los costes 
externos para los vehículos pesados (HDV). 

La opción preferida es la opción OP3b. La OP4 sería más eficaz para lograr los objetivos, pero implica costes 
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más elevados. Previa decisión política, podrían añadirse algunas medidas de la OP4 a la OP3b con un período de 
eliminación progresiva suficientemente largo que permitiera la adaptación gradual y el reparto espaciado de los 
costes. 

¿Cuáles son las opiniones de las distintas partes interesadas? ¿Quién apoya cada opción?  

La OP1 cuenta con el apoyo general de las partes interesadas, aunque algunos Estados miembros son contrarios 
a las medidas sobre la calidad de las carreteras. El fomento de vehículos de bajas emisiones (OP2) cuenta con 
una amplio respaldo, aunque unos pocos Estados miembros se oponen a la eliminación gradual de las viñetas de 
los vehículos pesados de transporte de mercancías. Las medidas sobre las tasas por congestión (OP3) fueron 
acogidas con un cierto escepticismo, pero las partes interesadas coinciden en que, si se implantasen, dichas 
tasas deberían aplicarse a todos los vehículos. La opción OP4 fue acogida con reservas, ya que incluye 
obligaciones rigurosas para los Estados miembros. 
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C. Repercusiones de la opción preferida 

¿Cuáles son las ventajas de la opción preferida (si existe, o bien de las principales)?  

La opción OP3b: 

 reduciría los costes de la congestión en 9 000 millones de euros de aquí a 2030, generaría ingresos 
adicionales por los peajes de 10 000 millones de euros/anuales y contribuiría a la inversión en 
infraestructura viaria en un 25 % 

 reduciría de forma significativa las emisiones de CO2, NOx y de partículas 
 mejoraría la salud pública y reduciría los costes de la contaminación del aire y los accidentes (370 

millones de euros hasta 2030) 
 Permitirá generar hasta 208 000 nuevos puestos de trabajo y beneficios adicionales del 0,19 % del PIB, 

y 
 contribuirá a la igualdad de trato de los ciudadanos de la UE al reducir a la mitad el precio de las viñetas 

de periodos breves. 

¿Cuáles son los costes de la opción preferida (si existe, o de las principales opciones, si no existe 
una preferida)?  

Los costes del transporte de mercancías podrían incrementarse en un 1,1 %, sin modificaciones de costes para 
los pasajeros. Los costes para las autoridades comprenden la implantación de nuevos sistemas de peajes o la 
expansión de los existentes en los Estados miembros afectados (una inversión única de entre 1 200 y 1 400 
millones de euros en total) y costes de explotación de entre 168 y 200 millones de euros/anuales. La ampliación 
de la tarificación vial a nuevas partes de la red y a nuevos grupos de usuarios podría incrementar los costes de 
control del cumplimento para los usuarios de la carretera en unos 198-228 millones de euros/año. 

¿Cuáles son las repercusiones en las pymes y la competitividad?  

Casi el 100 % de las empresas de transporte de mercancías por carretera son pymes. La ampliación de los 
peajes en las carreteras incrementaría los costes del cumplimento para ellos; sin embargo, la mayor parte de los 
costes adicionales se repercuten a los clientes, dando lugar a un incremento marginal (menos del 0,25 %) en los 
precios. La posibilidad de reducir los impuestos sobre los vehículos podría compensar en parte el aumento de los 
precios. 

El incremento de las inversiones en las infraestructuras tendría un fuerte impacto positivo en el sector de la 
construcción. 

¿Habrá repercusiones significativas en los presupuestos y las administraciones nacionales?  

El sector público se beneficiará de ingresos adicionales, que entrañarán también el coste de la inversión en la 
implantación y explotación de los nuevos sistemas de peaje electrónicos. El impacto neto en los presupuestos de 
los Estados miembros podría suponer una plusvalía de cerca de 10 000 millones de euros anuales. 

¿Habrá otras repercusiones significativas?  

Se espera una reducción relativamente importante en el consumo de gasóleo (en un 1,3 %). 

¿Proporcionalidad?  

La iniciativa se limita a contribuir al logro de los objetivos. En vez de obligar a la aplicación de la tarificación vial, 
coordina y facilita la actuación nacional. Los costes para los Estados miembros, las empresas y los ciudadanos 
son limitados, en comparación con los beneficios potenciales. De esta forma, no se supera lo que es necesario 
para resolver los problemas señalados y cumplir los objetivos. 

D. Seguimiento 

¿Cuándo se revisará la política?  

La Comisión evaluará la nueva legislación en 2025. 
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COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 

Anexo II 

 

DECLARACIÓN
 
DE BENS E DEREITOS

i
  

 

 

PRIMEIRO APELIDO:  Álvarez 
 

SEGUNDO APELIDO:  Martinez 
 

NOME: Luís Manuel 
 

ESTADO CIVIL: 

Casado 
 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 

Gananciais 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 

 

6/10/2016 
 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 

xunta electoral correspondente) 

 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 

NA CÁMARA: 

 

7/10/2016 

 

CIRCUNSCRICIÓN 

ELECTORAL POLA 

QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

 

Provincia de Lugo 

TIPO DE DECLARACIÓN 

 
□  Orixinaria     X□ Modificativa     □  Por cesamento na 

condición de deputado/a. 

 
(Marque a casa que proceda) 
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COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia, 

no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de 

Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte 

 

DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS 

 

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA
1
 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

Percepcións netas de tipo salarial, 

soldos, honorarios, aranceis e outras 

retribucións, calquera que sexa a 

súa denominación.
2 

 

 

  

Dividendos e participación en 

beneficios de sociedades, 

comunidades ou entidades de 

calquera clase. 

 

 

  

Xuros ou rendementos de contas, 

depósitos e activos financeiros. 

 

 

  

Outras rendas ou percepcións de 

calquera clase.
3
 

 

 

  

 

CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber, 

o pagamento final de o haber máis as retencións. (Casa 504 do modelo IRPF 100) 

 

 

 

 

                                                 
1 As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da 

declaración. 
2 Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da 

Cámara. 
3 De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións. 
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COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 

BENS 

 

Clase e características
4
 

 

Situación
5
 

Data de 

adquisición 

Dereito 

sobre o ben
6
 

e Título de 

adquisición
7
 

Valor 

catastral 

 

 

Bens inmobles de 

natureza urbana. 

 

 

     

 

 

Bens inmobles de 

natureza rústica. 

 

 

     

 

 

Bens inmobles 

propiedade 

dunha sociedade, 

comunidade ou 

entidade que non 

cotiza na Bolsa e 

da que a persoa 

declarante ten 

accións ou 

participacións. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as 

características que procedan. 
5 Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país. 
6 Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de 

bens, etc. 
7 Compravenda, herdanza, doazón, etc. 
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COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO, 

CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE 

IMPOSICIÓNS
8
 

SALDO
9
 DE TODOS OS 

DEPÓSITOS (€) 

Conta corrente 

Conta corrente 

Conta corrente 

19.928,30 

1.085,04 

390,68 

 

 

 

                                                 
8 Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria. 
9 O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo 

medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días 

anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia 

unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas. 
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COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 

OUTROS BENS OU DEREITOS 

CLASE DE BEN OU 

DEREITO 

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO 

(Indique o sistema que se utilizou para a súa 

valoración diñeraria) 

 

VALOR (€)
10

 

Débeda pública, obrigas, 

bonos, certificados de depósito, 

obrigas de pagamento e demais 

valores equivalentes. 

 

Accións e participacións en 

todo tipo de sociedades, 

entidades con valor económico 

e cooperativas. 

 

Participacións en fondos de 

investimento 

 

  

Sociedades participadas en 

máis dun 5 % por outras 

sociedades ou entidades que 

sexan propiedade, en todo ou 

en parte, do parlamentario ou 

da parlamentaria declarante. 

 

  

 

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES 

  

 

OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORESX 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 

 

                                                 
10 En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en 

calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data 

elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade 

ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta 

declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o 

teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31 

de decembro. 
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COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 

CONCESIÓN 

IMPORTE 

CONCEDIDO 

(€) 

SALDO
11

 

PENDENTE 

(€) 

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente 

anterior á data desta declaración. 
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COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 

OBSERVACIÓNS 
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta 

declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E para que así conste, asino esta declaración. 

Data:  2 de xuño de 2017 

 

Sinatura: 

 

 
De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que 

os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente 

inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do 

Parlamento de Galicia. 

Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 

cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701, 

Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á 

atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito. 

En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do 

remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a 

ninguén máis e procedendo á súa destrución. 
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COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 02/06/2017 13:30:25 
 

                                                 
i
 O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 

Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  
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