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1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 13 de marzo de 2018, tivo coñecemento das respostas
da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

- 27541 - 2441 (10/PRE-000657)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia destinadas a salvagardar a Torre de Calda-
loba, no municipio de Cospeito (Lugo)

- 27269 - 11000 (10/PRE-001530)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os datos referidos ao cursos de preparación do Celga realizados anualmente dende o ano
2009, as razóns para establecer no ano 2017 un único lugar para a convocatoria das probas en Ga-
licia e os criterios seguidos para designar a comisión avaliadora, así como as razóns da elaboración
e avaliación das probas por persoas alleas aos departamentos de galego das universidades, á Real
Academia Galega e ás entidades centradas na defensa da lingua galega

- 27542 - 3699 (10/PRE-002338)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da cobertura do sistema de axudas para a adqui-
sición de libros de texto

- 27537 - 3930 (10/PRE-002389)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o orzamento que vai destinar a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
para arranxar as deficiencias que presenta e dotar do equipamento necesario o Colexio de Educa-
ción Infantil e Primaria Emilia Pardo Bazán de Leiro, na provincia de Ourense, no curso 2016-2017

- 27535 - 5341 (10/PRE-002570)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego para recuperar e preservar o parque do
Pasatempo, de Betanzos

- 27534 - 9138 (10/PRE-003912)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón
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Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa consolidación ao longo do ano do incremento
dos prezos rexistrado en Galicia no primeiro cuadrimestre de 2017, os efectos que vai ter na renda
das persoas, no cadro macroeconómico e nas previsións orzamentarias e as actuacións previstas ao
respecto, así como as razóns do nivel de suba rexistrado en Galicia en relación coa media do Estado

- 27540 - 3530 (10/PRE-003946)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación coa
situación das ensinanzas artísticas superiores en Galicia, a necesidade da súa integración no Sis-
tema universitario de Galicia, así como dun novo modelo organizativo para promover a súa plena
integración no Espazo europeo da educación superior e as demandas da Plataforma Galega pola
Integración ao respecto

- 27539 - 3619 (10/PRE-003952)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da cobertura do sistema de axudas para libros de
texto e os datos referidos aos alumnos beneficiados

- 27538 - 3853 (10/PRE-003964)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a información da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto das
deficiencias de mantemento e as necesidades existentes no Colexio de Educación Infantil e Primaria
Emilia Pardo Bazán de Leiro, na provincia de Ourense, a realización no curso 2016-2017 dalgunha
actuación para resolvelas e, se é o caso, o orzamento que vai destinar para ese fin

- 27274 - 4424 (10/PRE-003979)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da convocatoria de contratos-programa nos centros
educativos para o curso académico 2016-2017

- 27536 - 5339 (10/PRE-003999)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego para recuperar e preservar o parque do
Pasatempo, de Betanzos

- 27268 - 11001 (10/PRE-004088)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os datos referidos ao cursos de preparación do Celga realizados anualmente dende o ano
2009, as razóns para establecer no ano 2017 un único lugar para a convocatoria das probas en Ga-
licia e os criterios seguidos para designar a comisión avaliadora, así como as razóns da elaboración
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e avaliación das probas por persoas alleas aos departamentos de galego das universidades, á Real
Academia Galega e ás entidades centradas na defensa da lingua galega

- 27307 - 21550 (10/PRE-005391)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para non ofertar a totalidade das prazas dispoñibles no Centro
de Día das Pontes e a espera existente na actualidade para ese centro, así como para os centros de
día situados nas súas proximidades

- 27306 - 21551 (10/PRE-005392)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a titularidade das vivendas interxeracionais situadas sobre o Centro de Día para persoas
maiores do concello das Pontes, as razóns existentes para que parte delas estean sen ocupar e o
prazo previsto para a súa oferta

- 27265 - 14273 (10/PRE-005808)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre os problemas de refrixeración da Residencia Pública de Maiores Volta do Castro, en Santiago
de Compostela

- 27263 - 14453 (10/PRE-005842)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do establecemento de medidas urxentes e ex-
traordinarias co fin de establecer unha liña de axuda humanitaria para atender as persoas galegas
residentes en Venezuela

- 27262 - 14815 (10/PRE-005867)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa construción dun centro de atención ás per-
soas con discapacidade de máis de 21 anos de idade na provincia de Ourense

- 27261 - 14919 (10/PRE-005875)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a evolución das xestións da Xunta de Galicia para garantir a construción dun centro público
de atención ás persoas con discapacidade de máis de 21 anos na provincia de Ourense

- 27579 - 16685 (10/PRE-005986)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posibilidade das maiorías sociais de Galicia de
afrontar a continuada suba de prezos

- 27309 - 14268 (10/PRE-006567)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a reapertura do Centro de Menores de Montealegre, e os plans da Xunta de Galicia para a
súa xestión

- 27264 - 14274 (10/PRE-006570)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre os problemas de refrixeración da Residencia Pública de Maiores Volta do Castro, en Santiago
de Compostela, e as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para solucionalos

- 27308 - 21549 (10/PRE-006735)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para non ofertar a totalidade das prazas dispoñibles no Centro
de Día das Pontes e a espera existente na actualidade para ese centro, así como para os centros de
día situados nas súas proximidades

- 27267 - 12923 (10/PRE-006957)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o balance do calendario de feiras do libro de Galicia e da presenza de Galicia nas feiras do
libro no ámbito internacional durante o ano 2017

- 27273 - 12925 (10/PRE-006958)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as políticas do Goberno galego de apoio ao libro e á literatura galega

- 27272 - 12929 (10/PRE-006960)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a política da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria destinada ao fo-
mento e á dinamización da lectura

- 27266 - 13339 (10/PRE-006970)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación das escolas unitarias e unidades no ensino
galego na última década

- 27271 - 14521 (10/PRE-007001)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
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Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a elabora-
ción da Estratexia da cultura de Galicia 2021 que garanta a preservación e difusión da cultura galega

- 27578 - 23204 (10/PRE-007584)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 7 máis
Sobre a información e as actuacións levadas a cabo e as previstas pola Xunta de Galicia respecto
da asunción polo Goberno central do compromiso concreto de inserir a A-74 ou autovía da Mariña
no Plan extraordinario de estradas

- 27577 - 23205 (10/PRE-007585)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 7 máis
Sobre a información e as actuacións levadas a cabo e as previstas pola Xunta de Galicia respecto
da asunción polo Goberno central do compromiso concreto de inserir a autovía A-56 no Plan ex-
traordinario de estradas

- 27576 - 23206 (10/PRE-007586)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 7 máis
Sobre a información e as actuacións levadas a cabo e as previstas pola Xunta de Galicia respecto
da asunción polo Goberno central do compromiso concreto de inserir as autovías A-57 e A-59 no
Plan extraordinario de estradas

- 27575 - 23207 (10/PRE-007587)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 7 máis
Sobre a información e as actuacións levadas a cabo e as previstas pola Xunta de Galicia respecto
da asunción polo Goberno central do compromiso concreto de inserir a autovía A-76 no Plan ex-
traordinario de estradas

- 27574 - 23208 (10/PRE-007588)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 7 máis
Sobre a información e as actuacións levadas a cabo e as previstas pola Xunta de Galicia respecto
da asunción polo Goberno central do compromiso concreto de inserir a modificación da autovía
A-55 no Plan extraordinario de estradas

- 27305 - 24395 (10/PRE-007676)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 13 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para preservar e xestionar o patrimonio cultural do
Centro Galego de Bos Aires, a súa valoración en relación coa xestión levada a cabo a través da Fundación
Galicia Saúde e as medidas que vai adoptar no caso de que a entidade crebe e non teña comprador

- 27573 - 24931 (10/PRE-007767)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

X lexislatura. Número 278. 16 de marzo de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

88469



Sobre as actuacións que vai levar a cabo da Xunta de Galicia destinadas ao mantemento da Axencia
Estatal da Administración Tributaria (AEAT)

- 27260 - 25416 (10/PRE-007900)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do mantemento da situación existente no Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense como consecuencia das deficiencias e carencias presenta en
materia de infraestruturas e de persoal, así como o prazo e as actuacións previstas para o seu arranxo

- 27259 - 25448 (10/PRE-007906)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a adxudicación do contrato do servizo de mantemento integral dos equipos de anestesia e
reanimación da marca General Electric da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña

- 27258 - 26014 (10/PRE-008027)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a incidencia dos recortes levados a cabo na atención prestada polo Servizo de Cirurxía Pe-
diátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, a valoración e as actuacións levadas
a cabo polo Goberno galego ao respecto, así como as súas previsións en relación coa reposición
deste servizo durante as 24 horas do día e os 365 días do ano

- 27530 - 26093 (10/PRE-008034)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a data prevista para o arranxo das deficiencias existentes no Camiño de Santiago ao seu paso
polo concello de Narón

- 27257 - 26329 (10/PRE-008057)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego en relación coas supostas irregularidades exis-
tentes no vertedoiro da canteira de Miramontes, no concello de Santiago de Compostela, e a recu-
peración dese espazo, o futuro que debe ter a planta de tecnosolos que está a operar nel e o
destino previsto para o material elaborado, así como para o acumulado e pendente de elaboración

- 27256 - 26402 (10/PRE-008061)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o procedemento de convocatoria e a posterior resolución para a provisión do posto de di-
rector/directora xerente da empresa pública Galaria

- 27255 - 26669 (10/PRE-008081)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
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Sobre a suficiencia das actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para resolver o pro-
blema das listas de espera no sistema sanitario público, os datos referidos aos pacientes que se
atopan nesa situación, así como á derivación de persoas a centros concertados nos anos 2016 e
2017 en cumprimento da Lei de garantías de prestacións sanitarias

- 27254 - 26682 (10/PRE-008083)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os datos referidos á derivación de pacientes do Sistema sanitario público de Galicia a centros
concertados para unha intervención cirúrxica nos anos 2016 e 2017

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.1. De ámbito autonómico galego
1.5.1.2. Consello de Contas
1.5.1.2.2. Plan anual de traballo

COMISIóN PERMANENTE NON LExISLATIvA PARA AS RELACIóNS CO CONSELLO DE CONTAS

Aprobación das recomendacións en relación co Programa anual de traballo para 2018

A Comisión Permanente Non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas, na reunión do 14
de marzo de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación das recomendacións pola Comisión

- 21910 (10/CPAT-000002)
Consello de Contas
Plan anual de traballo do Consello de Contas de Galicia para o ano 2018
BOPG nº 236, do 10.01.2018

Recomendación número 1

O Parlamento de Galicia insta o Consello de Contas a continuar aproximando os Informes da Conta
Xeral da Comunidade Autónoma, da Conta Xeral do Sergas e o Informe de actividade económico-finan-
ceira das entidades públicas dependentes da Administración Xeral da Comunidade Autónoma, ao exer-
cicio en curso, con independencia da presentación dos restantes informes de fiscalización selectiva.

Recomendación número 2

O Parlamento de Galicia insta o Consello de Contas a manter con carácter periódico os informes
sobre a actividade económico-financeira das entidades públicas dependentes da Administración
xeral da Comunidade Autónoma.
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Recomendación número 3

O Parlamento de Galicia insta o Consello de Contas a que continúe avanzando nos traballos para
facilitar a rendición telemática da Conta Xeral da Administración autonómica no seo da comisión
mixta formada por representantes do Consello de Contas e da Intervención Xeral da Comunidade
Autónoma creada pola Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do
Consello de Contas.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento

2.3. Réxime e goberno interior
2.3.3. Estatuto dos deputados
2.3.3.1. Declaracións de bens e de actividades

Declaración modificativa de bens e dereitos de D. xosé Luís Bará Torres (docs. núms.
27677 e 26015)

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de marzo de 2018, adoptou o seguintes acordo:

Escrito da Comisión do Estatuto dos Deputados polo que traslada o acordo adoptado na sesión do
día 27 de febreiro de 2018 sobre a declaración modificativa de bens e dereitos de D. Xosé Luís Bará
Torres (docs. núms. 27677 e 26015, 10/DBEN-000168).

Tómase coñecemento e, ao abeiro do disposto no art. 15.5 do Regulamento do Parlamento de Ga-
licia, ordénase a publicación da declaración modificativa no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia
e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

Declaración modificativa de bens e dereitos de D. Diego Calvo Pouso (docs. núms. 27676
e 24631)

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de marzo de 2018, adoptou o seguinte acordo:

Escrito da Comisión do Estatuto dos Deputados polo que traslada o acordo adoptado na sesión do
día 27 de febreiro de 2018 sobre a declaración modificativa de bens e dereitos de D. Diego Calvo
Pouso (docs. núms. 27676 e 24631, 10/DBEN-000167)
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Tómase coñecemento e, ao abeiro do disposto no art. 15.5 do Regulamento do Parlamento de Ga-
licia, ordénase a publicación da declaración modificativa no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia
e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

Declaración modificativa de bens e dereitos de Dª María Montserrat Prado Cores (docs.
núms. 27675 e 26019)

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de marzo de 2018, adoptou o seguinte acordo:

Escrito da Comisión do Estatuto dos Deputados polo que traslada o acordo adoptado na sesión do
día 27 de febreiro de 2018 sobre a declaración modificativa de bens e dereitos de Dª María Mont-
serrat Prado Cores (docs. núms. 27675 e 26019, 10/DBEN-000169)

Tómase coñecemento e, ao abeiro do disposto no art. 15.5 do Regulamento do Parlamento de Ga-
licia, ordénase a publicación da declaración modificativa no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia
e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

Declaración modificativa de bens e dereitos de Dª Marta María Rodríguez-vispo Rodrí-
guez (docs. núm. 27674 e 18044)

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de marzo de 2018, adoptou o seguinte acordo:

Escrito da Comisión do Estatuto dos Deputados polo que traslada o acordo adoptado na sesión do
día 27 de febreiro de 2018 sobre a declaración modificativa de bens e dereitos de Dª Marta María
Rodríguez-Vispo Rodríguez (docs. núm. 27674 e 18044, 10/DBEN-000163)

Tómase coñecemento e, ao abeiro do disposto no art. 15.5 do Regulamento do Parlamento de Ga-
licia, ordénase a publicación da declaración modificativa no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia
e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

Declaración modificativa de bens e dereitos de Dª Sandra vázquez Domínguez (docs.
núms. 27672 e 26422)

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de marzo de 2018, adoptou o seguinte acordo:
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Escrito da Comisión do Estatuto dos Deputados polo que traslada o acordo adoptado na sesión do
día 27 de febreiro de 2018 sobre a declaración modificativa de bens e dereitos de Dª Sandra Vázquez
Domínguez (docs. núms. 27672 e 26422).

Tómase coñecemento e, ao abeiro do disposto no art. 15.5 do Regulamento do Parlamento de Ga-
licia, ordénase a publicación da declaración modificativa no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia
e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

Declaración modificativa de bens e dereitos de D. Daniel Luís varela Suanzes-Carpegna
(docs. núms. 27673 e 20392)

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de marzo de 2018, adoptou o seguinte acordo:

Escrito da Comisión do Estatuto dos Deputados polo que traslada o acordo adoptado na sesión do
día 27 de febreiro de 2018, sobre a declaración modificativa de bens e dereitos de D. Daniel Luís
Varela Suanzes-Carpegna (docs. núms. 27673 e 20392, 10/DBEN-000166).

Tómase coñecemento e, ao abeiro do disposto no art. 15.5 do Regulamento do Parlamento de Ga-
licia, ordénase a publicación da declaración modificativa no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia
e no Portal de transparencia da Cámara.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral  en  Comisión  número:  2441, 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

adoptar  a  Xunta  de  Galicia  destinadas  a  salvagardar  a  Torre  de  Caldaloba,  no

municipio de Cospeito (Lugo)”, (publicada no BOPG número 36 do 28 de decembro de

2016), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

setembro-decembro  de  2016,  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 Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,  que ten o seguinte

contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

á pregunta 17706 sobre o similar tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

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:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  11000, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles

Cuña Bóveda, sobre “os datos referidos ao cursos de preparación do CELGA realizados

anualmente dende o ano 2009, as razóns para establecer no ano 2017 un único lugar para

a convocatoria das probas en Galicia e os criterios seguidos para a designar a comisión

avaliadora, así como as razóns da elaboración e avaliación das probas por persoas alleas

aos departamentos de galego das universidades, á Real Academia Galega e ás entidades

centradas na defensa da lingua galega”, (publicada no BOPG número 141 do 6 de xullo de

2017),  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 Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  xa  foi  facilitada  no  Parlamento  -na  sesión  da

Comisión  4ª  do  22.02.2018-  ao  darlle  resposta  á  pregunta  23524  sobre   similar  tema  e

formulada polas mesmas deputadas.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 3699, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea,  a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los

Ángeles Cuña Bóveda, sobre “a valoración do Goberno galego respecto da cobertura do

sistema de axudas para a adquisición de libros de texto.”, (publicada no BOPG número

53 do 26 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período  de  sesións  xaneiro-xullo  de  2017,  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  Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria,  que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

á pregunta 1355 sobre o mesmo tema e formulada polas mesmas deputadas.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 3930, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicica, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “o  orzamento  que  vai  destinar  a

Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria  para  arranxar  as

deficiencias que presenta e dotar do equipamento necesario o Colexio de Educación

Infantil  e Primaria Emilia Pardo Bazán de Leiro, na provincia de Ourense, no curso

2016-2017”,  (publicada  no  BOPG número  58  do  2  de  febreiro  de  2017),  convertida  en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017,

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

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,  que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

á pregunta 2164 sobre similar tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 5341, formulada polo Grupo

Parlamentario de En Marea,  a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los

Ángeles Cuña Bóveda, sobre “as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego para

recuperar  e  preservar  o  parque  do  Pasatempo,  de  Betanzos”,  (publicada  no  BOPG

número  75  do  1  de  marzo  de  2017),  convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, 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  Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria,  que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

á pregunta 5336 sobre o mesmo tema e formulada polas mesmas deputadas.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión  número: 9138, formulada polo

Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don José Manuel Lago Peñas e don Antón

Sánchez García, sobre “a opinión do Goberno galego en relación coa consolidación ao

longo  do  ano  do  incremento  dos  prezos  rexistrado  en  Galicia  no  primeiro

cuadrimestre  de  2017,  os  efectos  que  vai  ter  na  renda  das  persoas,  no  cadro

macroeconómico  e  nas  previsións  orzamentarias  e  as  actuacións  previstas  ao

respecto, así como as razóns do nivel de suba rexistrado en Galicia en relación coa

media do Estado”, (publicada no BOPG número 117 do 24 de maio de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017,

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

Facenda,  que ten o seguinte contido:

“Os últimos datos do IPC publicados ratifican as previsións do Goberno galego. A Xunta de

Galicia nas súas previsións dixo que a suba da inflación nos primeiros meses de 2017 era

unha cuestión puntual, e que os prezos se ían moderar a medida que avanzase o ano. A

inflación anual baixou ao 1,5% en Galicia, pese a que nos primeiros meses do ano superou

o 3%. Polo tanto, os prezos moderáronse.

As previsións do  IGE eran ca  evolución do IPC ao peche do ano ía ser do 2,1%, lonxe do

3% que se rexistrou de forma conxuntural nos primeiros meses do ano. Os datos publicados

o pasado 12 de xaneiro así o ratifican.

A evolución dos prezos nestes anos de recuperación está sendo moderada. De 2013 a 2015

os  prezos  encadearon  3  anos  con  crecementos  negativos  ou  cunha  subida  moi  leve

(+0,5%). No 2016 a evolución foi suave (+1,6%) e no 2017 tamén o foi (previsión: 2,1%)

En consecuencia:

• A subida de prezos tense moderado en Galicia nos últimos meses
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• Os prezos en Galicia medran menos (1,5%) que en España (1,6%)

• Ademais,  algúns  produtos  básicos  téñense  abaratado  no  último  ano,  como  as

patacas (-13,6%), os ovos (-2,1%) ou os cereais (-1,8%)

En canto a carga impositiva, a política tributaria en Galicia é moi clara: estamos a baixar os

impostos  con especial  incidencia  nas rendas medias  e  baixas  para  que paguen menos

impostos. 

A boa evolución de ingresos nos permite manter as maiores rebaixas fiscais que xa están en

vigor en Galicia desde que as aprobamos en 2016.

• Nos  orzamentos  de  2016  eliminamos  os  impostos  para  as  transmisións  de  solo

rústico, para as transmisións totais ou parciais de explotacións agrarias, ou aumento

do  tamaño  da  explotación  ou  as  transmisións  a  agricultores  mozos  e  para  as

agrupacións de fincas rústicas.

• Nos orzamentos de 2017 eliminamos os impostos para a adquisición de vivenda

habitual en zonas pouco poboadas aos menores de 36 anos, ás familias numerosas

e ás persoas con discapacidade.

• E  para  os  orzamentos  de  2018  reforzamos  esta  aposta  na  Lei  de  Medidas

Administrativas  e  Fiscais  que  acompaña  aos  orzamentos  con  incentivos  para

aqueles que xeren actividade económica e contribúan a dinamizar o medio rural, en

concreto  para  os  que  invistan  en  terras  e  bens  rústicos  que  se  atopen

desaproveitados e nunha Sociedade de Xestión Forestal.

A maiores introducimos novas rebaixas fiscais: con deducións para as persoas que invistan

na rehabilitación de inmobles dos centros históricos ou en actividades económicas neles e

coa eliminación do Imposto de Actos Xurídicos Documentados para os que merquen solo

industrial das administracións.

En Galicia hai menos desigualdade e risco de pobreza que a media española.
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A taxa de risco de pobreza en Galicia é 3,3 puntos inferior á media española

En Galicia os fogares con moita dificultade para chegar a fin de mes son o 6%, mentres que

en España son o 15,3% e varias CCAA superan o 20%.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral  en  Comisión  número:  3530, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicica, a iniciativa de dona María de la Concepción

Burgo López e don Luis Manuel Álvarez Martínez, sobre “a valoración da Consellería de

Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria  en  relación  coa  situación  das

ensinanzas  artísticas  superiores  en  Galicia,  a  necesidade  da  súa  integración  no

Sistema  universitario  de  Galicia,  así  como  dun  novo  modelo  organizativo  para

promover  a súa plena integración no Espazo europeo da educación superior  e as

demandas da Plataforma Galega pola Integración ao respecto”,  (publicada no BOPG

número 54 do 27 de xaneiro de 2017),  convertida en pregunta con resposta escrita  por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, 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  Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria,  que ten o seguinte contido:

“Os títulos de formación artística superior son considerados como ensinanzas de réxime

especial,  e  polo  tanto  contan  cuns  plans  de  estudo  totalmente  diferentes  ao  resto  de

titulacións universitarias.

Son ensinanzas que requiren de maior implicación, tanto por parte do alumnado coma por

parte do profesorado, a maiores de caracterizarse por ser un tipo de ensinanza en moitos

casos impartida de maneira case  individualizada ou en pequenos grupos (música: clases

individuais  de  instrumento,  acompañamento,  música  de  cámara,  instrumentos

complementarios...)

O carácter e as necesidades deste tipo de formacións fan que se diferencien en moito das

ensinanzas universitarias,  xustamente por esa dedicación individualizada e personalizada

que na Universidade non é así, onde os grupos son máis numerosos.
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O nivel formativo destas ensinanzas é moi alto, xustamente pola calidade que se lles ofrece

ao alumnado, e por iso, os títulos superiores de ensinanzas artísticas equivalen a todos os

efectos a un título universitario de grao.

Estamos a falar dunha cuestión regulada por unha Lei orgánica, polo tanto, de competencia

estatal.

O  Goberno  galego  neste  sentido  non  ten  máis  competencias  que  as  de  ofertar  estas

titulacións co carácter marcado dende o Goberno central: ensinanzas artísticas superiores

rexidas como ensinanzas especiais.

As propias universidades públicas galegas, dento da súa independencia, poden ofertar ou

pedir a adscrición destes centros xa existentes de educación artística no sistema educativo

galego, se así o considerasen.”

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:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/03/2018 9:10:07

88491



RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral  en  Comisión  número:  3619, formulada polo

Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de

los Ángeles Cuña Bóveda, sobre “a valoración do Goberno galego respecto da cobertura

do  sistema  de  axudas  para  libros  de  texto  e  os  datos  referidos  aos  alumnos

beneficiados”, (publicada no BOPG número 55 do 30 de xaneiro de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017,

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

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,  que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

á pregunta 1355 sobre o mesmo tema e formulada polas mesmas deputadas.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral  en  Comisión  número:  3853, formulada polo

Grupo  Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicica,  a  iniciativa  de  dona  Noela  Blanco

Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a información da Consellería

de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria  respecto  das  deficiencias  de

mantemento e as necesidades existentes no Colexio de Educación Infantil e Primaria

Emilia Pardo Bazán de Leiro, na provincia de Ourense, a realización no curso 2016-

2017 dalgunha actuación para resolvelas e, se é o caso, o orzamento que vai destinar

para ese fin”,  (publicada no BOPG número 59 do 3 de febreiro de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017,

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

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,  que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

á pregunta 2164 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral  en Comisión  número: 4424,  formulada polo

Grupo Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de don  César  Manuel  Fernández  Gil  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo,  sobre “a  valoración do Goberno galego respecto da

convocatoria de contratos-programa nos centros educativos para o curso académico

2016-2017”,  (publicada  no BOPG número 63  do  9  de febreiro  de 2017),  convertida  en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017,

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

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  foi  ofrecida  ao  Parlamento  de  Galicia  na

comparecencia  número  9122,  a  petición  propia  do  conselleiro  de  Cultura,  Educación  e

Ordenación Universitaria na sesión plenaria do 20-21 de xuño de 2017. Remitímonos ao alí

exposto.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral  en  Comisión  número:  5339, formulada polo

Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de

los Ángeles Cuña Bóveda, sobre  “as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego

para recuperar e preservar o parque do Pasatempo, de Betanzos”, (publicada no BOPG

número  76  do  2  de  marzo  de  2017),  convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, 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  Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria,  que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

á pregunta 5336 sobre o mesmo tema e formulada polas mesmas deputadas.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 11001, formulada polo

Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de

los  Ángeles  Cuña  Bóveda,  sobre  “os  datos  referidos  ao  cursos  de  preparación  do

CELGA realizados anualmente dende o ano 2009, as razóns para establecer no ano

2017 un único lugar para a convocatoria das probas en Galicia e os criterios seguidos

para a designar a comisión avaliadora, así como as razóns da elaboración e avaliación

das probas por persoas alleas aos departamentos de galego das universidades, á Real

Academia Galega e ás entidades centradas na defensa da lingua galega”, (publicada no

BOPG número 141 do 6 de xullo de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, 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  Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da

Comisión 4ª  do 22.02.2018-  ao darlle  resposta á  pregunta  23524 sobre   similar  tema e

formulada polas mesmas deputadas .”

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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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  21550, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as razóns do

Goberno galego para non ofertar a totalidade das prazas dispoñibles no Centro de Día

das Pontes e a espera existente na actualidade para ese centro, así como para os

centros de día situados nas súas proximidades”, (publicada no BOPG número 234 do 29

de decembro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola

Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:

“O centro de día das Pontes entrou en funcionamento no ano 2012.  É xestionado polo

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar en función dun convenio asinado

entre ese ente da Consellería de Política Social e o Concello das Pontes o 25 de outubro

dese mesmo ano. Ese convenio establecía que o centro entraría en funcionamento con 16

prazas operativas e que ‘a dispoñibilidade das 30 prazas’ -as máximas coas que conta-

‘realizarase de xeito gradual, adecuándose á ocupación das mesmas’. 

Neste momento, o centro de día das Pontes conta unicamentre con dúas persoas en lista de

agarda  e  no  centro  de  día  máis  próximo,  o  de  San  Sadurniño  -tamén  dependente  do

Consorcio- non existe lista de agarda e conta na actualidade con prazas libres. 

Ao longo deste ano rematará o período establecido no contrato de concesión da xestión

dese centro de día das Pontes. Con vistas á nova licitación, estableceranse conversas co

Concello para estudar se procede ou non ampliar o número de prazas do centro, sempre

tendo  en  conta  a  participación  dos  concellos  no  co-financiamento  dos  centros  de  día

dependentes do Consorcio, de conformidade co Acordo Marco asinado en maio de 2016

pola  Consellería  de  Política  Social  e  a  Federación  Galega  de  Municipios  e  Provincias

(Fegamp).
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Non debemos  esquecer  que  as  novas  prazas que o  Consorcio  puxo  a  disposición  dos

usuarios nos últimos anos en centros de maiores (centros de día, residenciais e vivendas

comunitarias)  responderon  sempre  á  demanda  rexistrada  en  cada  unha  das  zonas  do

territorio galego.”

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:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  21551, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a titularidade

das vivendas interxeneracionais situadas sobre o Centro de Día para persoas maiores

do concello das Pontes, as razóns existentes para que parte delas estean sen ocupar

e  o  prazo  previsto  para  a  súa  oferta”,  (publicada  no  BOPG  número  234  do  29  de

decembro de 2017), teño a honra de enviarlle,  para así dar cumprimento ao previsto no

artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola

Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:

“O centro de día das Pontes entrou en funcionamento no ano 2012.  É xestionado polo

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar en función dun convenio asinado

entre ese ente da Consellería de Política Social e o Concello das Pontes o 25 de outubro

dese mesmo ano. Ese convenio establecía que o centro entraría en funcionamento con 16

prazas operativas e que ‘a dispoñibilidade das 30 prazas’ -as máximas coas que conta-

‘realizarase de xeito gradual, adecuándose á ocupación das mesmas’. 

Neste momento, o centro de día das Pontes conta unicamentre con dúas persoas en lista de

agarda  e  no  centro  de  día  máis  próximo,  o  de  San  Sadurniño  -tamén  dependente  do

Consorcio- non existe lista de agarda e conta na actualidade con prazas libres. 

Ao longo deste ano rematará o período establecido no contrato de concesión da xestión

dese centro de día das Pontes. Con vistas á nova licitación, estableceranse conversas co

Concello para estudar se procede ou non ampliar o número de prazas do centro, sempre

tendo  en  conta  a  participación  dos  concellos  no  co-financiamento  dos  centros  de  día

dependentes do Consorcio, de conformidade co Acordo Marco asinado en maio de 2016

pola  Consellería  de  Política  Social  e  a  Federación  Galega  de  Municipios  e  Provincias

(Fegamp).
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Non debemos  esquecer  que  as  novas  prazas que o  Consorcio  puxo  a  disposición  dos

usuarios nos últimos anos en centros de maiores (centros de día, residenciais e vivendas

comunitarias)  responderon  sempre  á  demanda  rexistrada  en  cada  unha  das  zonas  do

territorio galego.”

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:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/03/2018 14:14:42

88507



RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 14273, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a  iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “os  problemas  de  refrixeración  da

residencia pública de maiores Volta do Castro, en Santiago de Compostela”, (publicada

no BOPG número 165 do 30 de agosto de 2017),  convertida  en pregunta  con resposta

escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social  que ten o seguinte

contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

á pregunta 11196 sobre o memo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

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:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/03/2018 9:09:34

88509



RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 14453, 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 establecemento de medidas urxentes e extraordinarias co fin de

establecer unha liña de axuda humanitaria para atender as persoas galegas residentes

en Venezuela”, (publicada no BOPG número 165 do 30 de agosto de 2017), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de

2017,  teño a honra de enviarlle,  para así  dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Secretaría Xeral da

Emigración, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da

Comisión  1ª  do  11.10.2017-  polo  secretario  xeral  da  Emigración  ao  darlle  resposta  á

pregunta 14452 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as .”

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:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/03/2018 9:09:11
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 14815, 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 do Goberno galego en

relación coa construción dun centro de atención ás persoas con discapacidade de

máis de 21 anos de idade na provincia de Ourense”, (publicada no BOPG número 170 do

6 de setembro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle,  para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Política Social  que ten o seguinte contido:

“Esta  iniciativa  foi  atendida  polo  Secretario  Xeral  da  Consellería  de  Política  Social,  na

resposta á pregunta con número de rexistro 23358 incluída na orde do día da Comisión 5ª

celebrada o 22 de febreiro de 2018, á que nos remitimos.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 14919, formulada polo Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a evolución das xestións da Xunta de

Galicia para garantir  a construción dun centro público de atención ás persoas con

discapacidade de  máis  de  21  anos na  provincia  de  Ourense”,  (publicada  no BOPG

número 170 do 6 de setembro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle,

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

Galicia, a contestación formulada  pola Consellería de Política Social   que ten o seguinte

contido:

“Esta  iniciativa  foi  atendida  polo  Secretario  Xeral  da  Consellería  de  Política  Social,  na

resposta á pregunta con número de rexistro 23358 incluída na orde do día da Comisión 5ª

celebrada o 22 de febreiro de 2018, á que nos remitimos.”

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:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/03/2018 9:08:48
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 16685, formulada polo Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños

e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto

da posibilidade das  maiorías  sociais  de Galicia  de afrontar  a  continuada suba de

prezos”,  (publicada no BOPG número 182 do 27 de setembro de 2017),  convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de

2017,  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

Facenda, que ten o seguinte contido:

“Os últimos datos do IPC publicados ratifican as previsións do Goberno galego. A Xunta de

Galicia nas súas previsións dixo que a suba da inflación nos primeiros meses de 2017 era

unha cuestión puntual, e que os prezos se ían moderar a medida que avanzase o ano. A

inflación anual baixou ao 1,5% en Galicia, pese a que nos primeiros meses do ano superou

o 3%. Polo tanto, os prezos moderáronse.

As previsións do  IGE eran ca  evolución do IPC ao peche do ano ía ser do 2,1%, lonxe do

3% que se rexistrou de forma conxuntural nos primeiros meses do ano. Os datos publicados

o pasado 12 de xaneiro así o ratifican.

A evolución dos prezos nestes anos de recuperación está sendo moderada. De 2013 a 2015

os  prezos  encadearon  3  anos  con  crecementos  negativos  ou  cunha  subida  moi  leve

(+0,5%). No 2016 a evolución foi suave (+1,6%) e no 2017 tamén o foi (previsión: 2,1%)

En consecuencia:

A subida de prezos tense moderado en Galicia nos últimos meses

Os prezos en Galicia medran menos (1,5%) que en España (1,6%)
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Ademais, algúns produtos básicos téñense abaratado no último ano, como as patacas (-

13,6%), os ovos (-2,1%) ou os cereais (-1,8%).”

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:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/03/2018 13:03:18

88518



RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 14268, formulada polo

Grupo dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre “a  reapertura  do  Centro  de  Menores  de

Montealegre e os plans da Xunta de Galicia para a súa xestión”, (publicada no BOPG

número 167 do 1 de setembro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle,

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

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte

contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da

Comisión 5ª do 15.06.2017- polo secretario xeral técnico da Consellería de Política Social ao

darlle  resposta  á  pregunta  9033  sobre  similar  tema  e  formulada  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

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/03/2018 14:15:14
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 14274, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez

e  outros/as  deputados/as  do  mesmo grupo,  sobre  “os  problemas de  refrixeración da

residencia  pública  de  maiores  Volta  do  Castro,  en  Santiago  de  Compostela,  e  as

medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para solucionalos”, (publicada no

BOPG número 167 do 1 de setembro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita

por  finalización  do  período  de  sesións  setembro-decembro  de  2017,  teño  a  honra  de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social  que ten o seguinte

contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento ao darlle resposta

á pregunta 11196 sobre o memo tema e formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

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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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 21549, formulada polo

Grupo  de  En  Marea,  a  iniciativa  de  dona  Eva  Solla  Fernández,  sobre “as  razóns  do

Goberno galego para non ofertar a totalidade das prazas dispoñibles no Centro de Día

das Pontes e a espera existente na actualidade para ese centro, así como para os

centros de día situados nas súas proximidades”, (publicada no BOPG número 230 do 20

de decembro de 2017),  convertida  en pregunta  con resposta  escrita  por  finalización do

período de sesións setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle,  para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:

“O centro de día das Pontes entrou en funcionamento no ano 2012.  É xestionado polo

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar en función dun convenio asinado

entre ese ente da Consellería de Política Social e o Concello das Pontes o 25 de outubro

dese mesmo ano. Ese convenio establecía que o centro entraría en funcionamento con 16

prazas operativas e que ‘a dispoñibilidade das 30 prazas’ -as máximas coas que conta-

‘realizarase de xeito gradual, adecuándose á ocupación das mesmas’. 

Neste momento, o centro de día das Pontes conta unicamentre con dúas persoas en lista de

agarda  e  no  centro  de  día  máis  próximo,  o  de  San  Sadurniño  -tamén  dependente  do

Consorcio- non existe lista de agarda e conta na actualidade con prazas libres. 

Ao longo deste ano rematará o período establecido no contrato de concesión da xestión

dese centro de día das Pontes. Con vistas á nova licitación, estableceranse conversas co

Concello para estudar se procede ou non ampliar o número de prazas do centro, sempre

tendo  en  conta  a  participación  dos  concellos  no  co-financiamento  dos  centros  de  día

dependentes do Consorcio, de conformidade co Acordo Marco asinado en maio de 2016

pola  Consellería  de  Política  Social  e  a  Federación  Galega  de  Municipios  e  Provincias

(Fegamp).
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Non debemos  esquecer  que  as  novas  prazas que o  Consorcio  puxo  a  disposición  dos

usuarios nos últimos anos en centros de maiores (centros de día, residenciais e vivendas

comunitarias)  responderon  sempre  á  demanda  rexistrada  en  cada  unha  das  zonas  do

territorio galego.”

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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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 12923, formulada polo

Grupo Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de don  César  Manuel  Fernández  Gil  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “o balance do calendario de Feiras do Libro de

Galicia e da presenza de Galicia nas feiras do libro a nivel internacional durante o ano

2017”, (publicada no BOPG número 158 do 4 de agosto de 2017), convertida en pregunta

con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017,

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

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“O calendario das Feiras de Galicia incluíu en 2017 un total de 16 citas nas catro provincias

galegas  (Verín,  Ferrol,  Santiago  de Compostela,  Lugo,  O Porriño,  Ourense,  Redondela,

Ribeira,  Vigo,  Rianxo,  Mondoñedo,  A Coruña,  Ponteareas,  Viveiro,  Foz  e  Monforte  de

Lemos), a cifra máis elevada na última década. O Goberno galego ampliou dous encontros

respecto do pasado ano co fin de impulsar o comercio interior editorial e de enriquecer a

programación de actividades de dinamización da lectura no conxunto do territorio. 

E para impulsar o comercio exterior, a Xunta de Galicia apoiou, un ano máis, a participación

do libro e da literatura galegas nas principais citas internacionais do ámbito da edición: as

feiras do libro de Buenos Aires, Frankfurt, Guadalaxara (México) e de Boloña. Ademais, a

Consellería de Cultura e Educación recuperou no 2017 a participación da industria galega

do libro na principal cita da edición no Estado español: Liber.

Nestas feiras, a Xunta de Galicia puxo ao dispor do sector editorial galego un stand para a

exhibición de novidades editoriais e para a realización de reunións comerciais, ademais de

apoiar  a  realización de actividades de difusión do libro  e  da literatura  galega e  mais  a
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asistencia a  estas  citas de recoñecidos escritores e  escritores  do noso sistema literario

actual.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 12925, formulada polo

Grupo Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de don  César  Manuel  Fernández  Gil  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “as políticas do Goberno galego de apoio ao libro

e  a  literatura  galega”,  (publicada  no  BOPG  número  158  do  4  de  agosto  de  2017),

convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por  finalización  do  período  de  sesións

setembro-decembro  de  2017,  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 Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte

contido:

“A resposta a esta pregunta sobre principais actuacións que está a impulsar o Goberno

galego para a mellora do sector editorial, así como de apoio á literatura e á dinamización da

lectura, foi ofrecida polo secretario xeral de Cultura na Comisión 4ª de Educación e Cultura

en dúas ocasións, ao respostar á pregunta 2745, o 9 de febreiro de 2017, e á pregunta

6502, o 18 de maio de 2017.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 12929, formulada polo

Grupo Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de don  César  Manuel  Fernández  Gil  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a política da Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación  Universitaria  destinada  ao  fomento  e  a  dinamización  da  Lectura”,

(publicada no BOPG número 158 do 4 de agosto de 2017), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, 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 Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A resposta a esta pregunta sobre principais actuacións que está a impulsar o Goberno

galego para a mellora do sector editorial, así como de apoio á literatura e á dinamización da

lectura, foi ofrecida polo secretario xeral de Cultura na Comisión 4ª de Educación e Cultura

en dúas ocasións, ao dar resposta á pregunta 2745, o 9 de febreiro de 2017, e á pregunta

6502, o 18 de maio de 2017.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 13339, formulada polo

Grupo Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de don  César  Manuel  Fernández  Gil  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego da situación de

escolas unitarias e unidades no ensino galego na última década”, (publicada no BOPG

número 166 do 31 de agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, 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 Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  foi  ofrecida  ao  Parlamento  de  Galicia  en

resposta  á  iniciativa  16633,  debatida  na  sesión  plenaria  do  17/10/2017  e,  máis

recentemente, a través da comparecencia a petición propia do conselleiro sobre o inicio do

curso 2017-18 con número de rexistro 18707, no Pleno do 4/12/2017.”

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:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 14521, formulada polo

Grupo  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Teresa  Egerique  Mosquera  e  outros/as

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre “as  previsións  da  Consellería  de  Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria para a elaboración da Estratexia da Cultura de

Galicia 2021 que garanta a preservación e difusión da cultura galega”, (publicada no

BOPG número 170 do 6 de setembro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita

por  finalización  do  período  de  sesións  setembro-decembro  de  2017,  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 Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia a través da

comparecencia  a  petición  propia  do  secretario  xeral  de  cultura  con  número  de  rexistro

26407, na comisión 4ª do 1.03.18.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

Pàxina 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/329959
05/03/2018 09:52

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: b

92
de

b3
4-

c6
c2

-a
52

8-
01

10
-d

3c
d9

f1
6a

92
7

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
05/03/2018 09:52:01

88535



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/03/2018 9:52:01

88536



RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  23204, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de don  Raúl  Fernández  Fernández  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a información e as actuacións levadas a

cabo e as previstas pola Xunta de Galicia respecto da asunción polo Goberno central do

compromiso concreto de inserir a A-74 ou autovía da Mariña no Plan extraordinario de

estradas”,  (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro  de 2018),  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 Vivenda, que ten o

seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi  ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e

Vivenda en resposta á interpelación número 23197, de similar contido e formulada polo mesmo

grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o 20 e 21 de

febreiro de 2018, á que nos remitimos.”

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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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  23205, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de don  Raúl  Fernández  Fernández  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a información e as actuacións levadas a

cabo e as previstas pola Xunta de Galicia respecto da asunción polo Goberno central do 

compromiso  concreto  de  inserir  a  autovía A-56  no  Plan  extraordinario  de  estradas”,

(publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro de 2018), 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 Vivenda, que ten o seguinte

contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi  ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e

Vivenda en resposta á interpelación número 23197, de similar contido e formulada polo mesmo

grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o 20 e 21 de

febreiro de 2018, á que nos remitimos.”

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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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  23206, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de don  Raúl  Fernández  Fernández  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a información e as actuacións levadas a

cabo e as previstas pola Xunta de Galicia respecto da asunción polo Goberno central do

compromiso  concreto  de  inserir  as  autovías  A-57  e  A-59  no  Plan  extraordinario  de

estradas”,  (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro  de 2018),  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 Vivenda, que ten o

seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi  ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e

Vivenda en resposta á interpelación número 23197, de similar contido e formulada polo mesmo

grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o 20 e 21 de

febreiro de 2018, á que nos remitimos.”

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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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  23207, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de don  Raúl  Fernández  Fernández  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a información e as actuacións levadas a

cabo e as previstas pola Xunta de Galicia respecto da asunción polo Goberno central do

compromiso  concreto  de  inserir  a  autovía  A-76  no  Plan  extraordinario  de  estradas”,

(publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro de 2018), 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 Vivenda, que ten o seguinte

contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi  ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e

Vivenda en resposta á interpelación número 23197, de similar contido e formulada polo mesmo

grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o 20 e 21 de

febreiro de 2018, á que nos remitimos.”

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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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  23208, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de don  Raúl  Fernández  Fernández  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a información e as actuacións levadas a

cabo e as previstas pola Xunta de Galicia respecto da asunción polo Goberno central do

compromiso concreto de inserir a modificación da autovía A-55 no Plan extraordinario de

estradas”,  (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro  de 2018),  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 Vivenda, que ten o

seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa foi  ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e

Vivenda en resposta á interpelación número 23197, de similar contido e formulada polo mesmo

grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o 20 e 21 de

febreiro de 2018, á que nos remitimos.”

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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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  24395, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea,  a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de

Galicia para preservar e xestionar  o patrimonio cultural  do Centro Galego de Bos

Aires, a súa valoración en relación coa xestión levada a cabo a través da Fundación

Galicia Saúde e as medidas que vai adoptar no caso de que a entidade crebe e non

teña comprador”, (publicada no BOPG número 257 do 9 de febreiro de 2018), teño a honra

de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Secretaría Xeral da Emigración, que

ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da

Comisión  1ª  do  28.02.2018-  polo  secretario  xeral  da  Emigración  ao  darlle  resposta  á

pregunta 24393 sobre o mesmo tema e formulada polos/as  mesmos/as deputados/as.”

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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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  24931, 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 que vai  levar a cabo da

Xunta  de  Galicia  destinadas  ao  mantemento  da  Axencia  Estatal  da  Administración

Tributaria (AEAT)”, (publicada no BOPG número 257 do 9 de febreiro de 2018), 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 Facenda, que ten o seguinte contido:

“A ATRIGA entrou en funcionamento no ano 2013 cun dobre obxectivo respecto dos tributos

cuxa xestión ten encomendada:

• Por una banda, reforzar e avanzar na información e asistencia ao contribuínte,

• E por outra,  potenciar a loita contra a fraude fiscal.

Respecto  aos  servizos  de  información  e  asistencia  a  recepción  de  declaracións  tributarias

(autoliquidacións) lévase a cabo a través de dúas modalidades: presencial e telemática.

A tarefa  presencial desenvolvese, respecto do Imposto de sucesións e doazóns  e do Imposto

de transmisións patrimoniais: 

• Nas 5 delegacións territoriais da ATRIGA (Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo) 

• En  coordinación  coas  42  oficinas  liquidadoras  de  distrito  hipotecario  das  catro

provincias.

O resto de tributos xestionados pola ATRIGA lévanse polo Departamento de tributos de Xestión

Centralizada en Santiago. 

Segundo os datos recollidos polos xestores de colas das 5 delegacións territoriais, nos últimos

tres anos foron atendidas de xeito presencial máis de 248.000 persoas ao ano.
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Como xa ten manifestado o Goberno galego no Parlamento, Galicia está a favor de que as

CCAA teñan a maior autonomía fiscal posible, pero sen que isto supoña unha afectación aos

ingresos.  De feito,  Galicia  aproveitou esta capacidade fiscal  para aprobar en 2016 a maior

baixada fiscal da historia da Autonomía: baixouse o IRPF ao 98,5% dos galegos, eliminouse o

Imposto  sobre  Sucesións  nas  herdanzas  de  familiares  directos  e  púxose  en  marcha  un

programa de impostos cero no rural, que se ampliou no 2017 e tamén no 2018.

Respecto ao sinalado a AEAT, segundo nos traslada a súa Delegación Especial en Galicia, non

pechou ningún punto de información e asistencia en 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

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25416, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea,  a iniciativa de dona Eva Solla Fernádez, sobre  “a opinión do

Goberno  galego  respecto  do  mantemento  da  situación  existente  no  Complexo

Hospitalario  Universitario  de  Ourense,  a  consecuencia  das  deficiencias  e  carencias

presenta en materia de infraestruturas e de persoal, así como o prazo e as actuacións

previstas para o seu arranxo”, (publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018),

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:

“Nestes momentos seguen en funcionamento tanto a sala de autopsias como o mortuorio do

Hospital Cristal e, se fose necesario, o mortuorio do Hospital Nai. 

Aínda así,  e dentro do proceso de renovación das infraestruturas do Complexo Hospitalario

Universitario de Ourense, saiu a concurso con data do 20 de febreiro de 2018 a dotación dunha

nova sala de autopsias e cámara mortuoria para o complexo hospitalario.”

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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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 25448, formulada polo Grupo Parlamentario

de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernádez, sobre  “a adxudicación do contratao do

servizo de mantemento integral dos equipos de anestesia e reanimación da marca General

Eléctric da Xerencia de xestión integrada da Coruña”, (publicada no BOPG número 262 do 16 de

febreiro de 2018), 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:

“A Xerencia Integrada da Coruña non dispón dos recursos materiais e humanos necesarios para o

mantemento do equipamento de electromedicina debido a que para a reparación destes dispositivos

médicos co maior grao de seguridade posible e o mantemento da certificación CE cómpre dispoñer

de:   talleres  certificados  de  reparación  dotados  co  instrumental  específico  para  diagnóstico,

reparación e comprobación final (parte exclusivo da firma); de técnicos certificados coa formación e

actualización da mesma, a través da casa matríz; de vinculación directa co fabricante a fin de manter

o equipo coas actualizacións de seguridade clínica ao día.

General  Electric  Healthcare España,  S.A.U.,o único  representante oficial  en  España de General

Electric Healthcare Europe, é o único servicio técnico oficial do fabricante, acreditado a través do

Certificado de Exclusividade e a Póliza da Responsabilidade Civil.”

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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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26014, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Noela  Blanco  Rodríguez  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a incidencia dos recortes levados a cabo

na  atención  prestada  polo  Servizo  de  Cirurxía  Pediátrica  do  Complexo  Hospitalario

Universitario de Ourense,  a valoración e as actuacións levadas a cabo polo Goberno

galego ao respecto, así como as súas previsións en relación coa reposición deste servizo

durante as 24 horas do día e os 365 días do ano”, (publicada no BOPG número 264 do 21 de

febreiro de 2018), 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:

“En outubro de 2013 o Sergas puxo en marcha unha Área de Servizo Compartido de Cirurxía

Pediátrica para a Zona Sur de Galicia, formada polos complexos hospitalarios de Ourense e

Vigo, co obxectivo de reforzar esta prestación no CHUO.

A Sección de Cirurxía Pediátrica do CHUO rexistra unha actividade cirúrxica, programada e

urxente, dunhas 200 intervencións anuais (186 en 2016), o que representa a práctica totalidade

da demanda cirúrxica e de consultas que se rexistra. 

Para asumir esta actividade, ata febreiro do pasado ano, o CHUO contaba con dous cirurxiáns

pediátricos propios, a tempo completo, co apoio dos servizos de Uroloxía e Cirurxía Xeral. Co

traslado dun deles (por petición propia)  en marzo de 2017,  un único especialista continuou

atendendo consultas e indicando a cirurxía. Actividade que se continuou desenvolvendo con

normalidade desde o 21 de xuño grazas a colaboración do Servizo de Cirurxía Pediátrica de

Vigo e o apoio do servizo de Cirurxía Xeral do CHUO. Pese a estas dificultades de persoal, en

2017 realizáronse 131 cirurxías programadas e 7 urxentes, cunha única derivación urxente ao

Álvaro Cunqueiro.

Disto podemos concluír que se realizan desde Ourense a práctica totalidade das intervencións

precisas,  programadas  e  urxentes,  á  marxe  daquelas  que,  pola  complexidade  ou  curta
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idade/peso do paciente, son derivadas ao centro de referencia, por indicación da Sección de

Cirurxía pediátrica do CHUO, como xa se viña facendo con anterioridade a 2013, entón ao

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

Ademais,  hai  que  subliñar  que  se  continúa  realizando  unha  intensa  procura  activa,  para

contratar a un cirurxián pediátrico máis. Procura de momento sen resultados ante o limitado

número a nivel nacional destes especialistas, e a falta deles no mercado de traballo.

Non si, o obxectivo irrenunciable dos responsables da Xerencia de Xestión Integrada do Sergas

en Ourense é manter no CHUO este servizo de xeito integral, resolutivo e autónomo, polo que

explorará  todas  aquelas  opcións  posibles,  para  continuar  evitando  o  desprazamento  dos

rapaces de Ourense a outra provincia para ser intervidos.”

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:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26093, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don

Abel  Fermín  Losada  Álvarez,  sobre  “a  data  prevista  para  arranxo  das  deficiencias

existentes no Camiño de Santiago, ao seu paso polo concello de Narón”, (publicada no

BOPG  número  264  do  21  de  febreiro  de  2018),  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 Axencia  de  Turismo de Galicia  pasa  a  informar  acerca  das  incidencias  detectadas   no

concello de Narón dentro das actuacións que se están a realizar de ‘CONSERVACIÓN DO

CAMIÑO DE SANTIAGO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. CAMIÑO INGLÉS’:

1. SITUACIÓN.

As obras obxecto da presente pregunta sitúanse no Camiño Inglés ao seu paso polo

Concello de Narón.

  

Concello de Narón                                                              
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2.  ESTADO ACTUAL

CONCELLO DE NARÓN

INCIDENCIA 1.  AS  MOUTEIRAS  INDICATIVAS  DO  CAMIÑO  INGLÉS  A SANTIAGO  DE

COMPOSTELA NO TRAMO QUE DISCORRE POLO CONCELLO DE NARÓN CARECEN DE

PUNTO QUIILOMÉTRICO.

O día 11 de novembro de 2017 remataron as obras de ‘RECUPERACIÓN E SINALIZACIÓN E

MELLORAS DO CAMIÑO INGLÉS ADAPTÁNDOOS Á DELIMITACIÓN OFICIAL 2014. FASE I:

A CORUÑA –BRUMA; FERROL – BRUMA’ durante as cales procedeuse a instalación da nova

sinalización do Camiño de Santiago incluíndo mouteiras, sinais verticais, cunchas e frechas de

parede... quedando completamente rematada a instalación das placas con punto quilométrico

(PQ).

Durante o mes de xaneiro (O día 29 comprobouse o concello de Narón), executouse o novo

inventario (definitivo) do Camiño Inglés corroborándose a existencia de todas as placas de PQ

nas mouteiras existentes.

De todos os xeitos, estanse a producir continuos roubos das placas de PQ que atentan contra

os bens do patrimonio de Galicia.

A Axencia Galega de Turismo a través do contrato de ‘CONSERVACIÓN INTEGRAL’ está a

realizar  unha  inspección  periódica  e  segundo  necesidades  a  través  da  brigada  de

conservación para dar solución e repor toda a sinalización deteriorada, incluíndo a colocación

das placas de  PQs.
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INCIDENCIA 2. O CAMIÑO DA MARXE DEREITA, LEVA AO PEREGRINO CARA O MUÍÑO

DAS ACEAS,  POLO QUE SERÍA OPORTUNO ENGADIRLLE Á MOUTEIRA DO CAMIÑO

QUE INDICA A VARIANTE DA DEREITA OU CÓDIGO QR INFORMATIVO INDICANDO O

QUE  SE  VAI  ATOPAR  O  PEREGRINO  NESE  TRAMO,  ENTRE  OUTROS  PUNTOS  DE

INTERESE O MUÍÑO DAS ACEAS, UN VALOR DO PATRIMONIO CULTURAL DO CAMIÑO

QUE DISCORRE POLO CONCELLO DE NARÓN.

Tralas reunións/conversas mantidas co concello de Narón acordouse pór en valor o muíño das

Aceas mediante a nova sinalización do camiño complementario ao seu paso por dito elemento

patrimonial.

Tamén se colocou  un panel  informativo  describindo as  dúas  rutas  existentes  e  aportando

información cun pequeno reportaxe fotográfico do Muíño das Aceas.

O estado actual móstrase a continuación:
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INCIDENCIA  3.  NO  CAMIÑO  DA MARXE  ESQUERDA,  APROXIMADAMENTE  UNS  150

METROS DESPOIS DE PASAR A PONTE, OS PEREGRINOS NON VEN A CONTINUACIÓN

DO  CAMIÑO  XA QUE  ESTE  FINALIZA NUNHA ZONA DE  MALEZA QUE  DIFICULTA A

VISIBILIDADE DUN  TRAMO  DE  ESCALEIRAS DE BAIXADA (PEQUENA,  ESTREITAS  E

PERIGOSAS), POLO QUE MOITOS PEREGRINOS DAN A VOLTA PARA CONTINUAR POLA

OUTRA RUTA ALTERNATIVA, POLO QUE SERÍA OPORTUNO COLOCAR UNHA MOUTEIRA

AO FINAL DA PONTE INDICANDO O CAMIÑO A SEGUIR, ASÍ COMO ACONDICIONAR AS

ESCALEIRAS QUE NA ACTUALIDADE CONSTITÚEN UN PERIGO POLO SEU FIRME E

CARENCIA DE PASAMÁNS.

Tralas reunións/conversas mantidas co concello de Narón acordouse a limpeza das escaleiras,

o seu arranxo e a colocación dun pasamáns para a seguridade dos peregrinos.

A Axencia Galega de Turismo a través do contrato de ‘CONSERVACIÓN INTEGRAL’ realiza un

desbroce  periódico  tres  veces  o  ano  e  segundo  necesidades  polo  que  periodicamente

desbrozarase este punto do camiño. 

Ademais durante o mes de xaneiro procedeuse a recolocación do pavimento e nos vindeiros

días procederase a colocación dun pasamáns acorde ao existente.
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Outras Deficiencias sinaladas na pregunta:

Deficiencia 1. Existencia de cruces moi perigosos, sen rutas alternativas 

A Axencia de Turismo de Galicia a través dos diferentes proxectos de rehabilitación de camiños

de Santiago ( Camiño Francés, Camiño Inglés, Camiño do Norte, Camiño Portugués, Camiño

Fisterra Muxía...) e do contrato de conservación do Camiño de Santiago ao seu paso pola

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  está  levando  a  cabo  un  estudo  de  todos  os  cruces

perigosos existentes (tanto de estradas nacionais, como da Xunta de Galicia e das diferentes

Deputacións) ao longo dos aproximadamente 1500 Km que compoñen a rede de Camiños de

Santiago.

O obxectivo deste estudo é solucionar da forma máis axeitada posible, dende o punto de vista

da seguridade para os peregrinos e peóns, a seguridade do camiño ben instalando sinalización

de cruce, sinalización luminosa, sinalización de tramo común, sinalización de cruce perigoso...

ou propoñendo unha ruta alternativa sempre e cando sexa posible.

Estas actuacións necesitan autorización da Dirección Xeral de Patrimonio dado que en todo

caso, a sinalización de turismo adáptase á delimitación oficial.

Deficiencia  2.  Deficiencia  na  sinalización  do  Camiño,  con  falta  de  homologación  nalgúns

tramos do Camiño.

A Axencia de Turismo de Galicia a través dos diferentes proxectos de rehabilitación de camiños

de Santiago ( Camiño Francés, Camiño Inglés, Camiño do Norte, Camiño Portugués, Camiño

Fisterra Muxía...)  e do contrato de conservación do camiño de Santiago ao seu paso pola

Comunidade Autónoma de Galicia, está levando a cabo a mellora da sinalización dos camiños

mediante  a  retirada  das  mouteiras  en  mal  estado  e  colocando  o  modelo  homologado  de

mouteira en todos os camiños,  a retirada de cunchas e frechas en mal  estado e fóra de

situación polos novos modelos homologados.

Deficiencia 3. Deficiente accesibilidade para persoas con diversidade funcional e/ou mobilidade

reducida, tanto no camiño como nos albergues públicos

Deficiencia 4. Albergues sen sinalización para as persoas con diversidade funcional

Invertirónse 100.000€ nas obras de accesibilidade integral.  Remataron a inicios  deste  ano

2018.

Deficiencia 5. Na conectividade, cun 80% dos tramos galegos sen Wifi libre e aberta 

páxina 5 de 6

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: a

f6
b4

d3
9-

ba
75

-6
b0

2-
ec

70
-2

0d
83

10
4a

e0
2

88563



Todos os albergues da rede pública contan con wifi libre e aberta para os usuarios; a calidade

da conectividade varía en función da zona territorial na que se sitúe o albergue.

Deficiencia 6. Escaseza de fontes con auga potable, así como de bebedoiros para animais.

As fontes públicas son unha competencia municipal.

Deficiencia 7. Animais abandonados en tramos do camiño. 

Esta é unha competencia municipal. 

Deficiencia 8. Campañas de promoción non artelladas conxuntamente coas deputacións e os

concellos afectados

Turismo de Galicia promove unha acción promocional conxunta de Galicia e do Camiño de

Santiago nas diversas feiras que participa e na edición de folletos e outros materiais. As Mesas

do Camiño que se realizan coas Deputacións e concellos de Pontevedra, Lugo e Ourense son

o  lugar  axeitado  para  traballar  neste  ámbito  promocional,  e  en  breve  así  se  fará  coa

Deputación da Coruña tras a xuntanza mantida o pasado mes de febreiro.

Deficiencia 9. Escaso apoio da Consellería de Cultura en determinados concellos por onde

pasa o camiño

Turismo de Galicia traballa xunto coa Consellería en varias iniciativas a prol do Camiño e a súa

promoción, destaca o recentemente convocado Cultura no Camiño.”

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:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 08/03/2018 9:07:35
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26329, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  do  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de  don  Xosé  Luis  Rivas  Cruz  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo,  sobre  “as medidas que vai  adoptar o Goberno

galego en relación coas supostas irregularidades existentes no vertedoiro da canteira de

Miramontes, no concello de Santiago de Compostela e a recuperación dese espazo, o

futuro que debe ter a planta de tecnosolos que está a operar nel e o destino previsto para

o material elaborado, así como para o acumulado e pendente de elaboración”, (publicada

no  BOPG  número  269  do  1  de  marzo  de  2018),  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que

ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria

do  20.02.2018-  pola  conselleira  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do  Territorio  ao  darlle

resposta  á  pregunta  26032  sobre  o  mesmo  tema  e  formulada  polos/as  mesmos/as

deputados/as.”

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:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/03/2018 9:08:00
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26402, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela

Blanco Rodríguez, sobre “o procedemento de convocatoria e a posterior resolución para a

provisión do posto de director/directora xerente da empresa pública Galaria”, (publicada

no  BOPG  número  269  do  1  de  marzo  de  2018),  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:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  xa  foi  facilitada  no  Parlamento  -na  sesión  da

Comisión  5ª  do  17.01.2018  ao  darlle  resposta  á  pregunta  21721  sobre  o  mesmo tema  e

formulada polos/as mesmos/as deputados/as.”

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:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/03/2018 9:07:46
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26669, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela

Blanco Rodríguez, sobre “a suficiencia das actuacións que está a levar a cabo a Xunta de

Galicia para resolver o problema das listas de espera no sistema sanitario público, os

datos referidos aos doentes que se atopan nesa situación, así  como á derivación de

persoas a centros concertados nos anos 2016 e 2017 en cumprimento da Lei de garantías

de prestacións sanitarias”, (publicada no BOPG número 269 do 1 de marzo de 2018), 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:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  xa  foi  facilitada  no  Parlamento  -na  sesión  da

Comisión 5ª do 22.02.2018 ao darlle resposta á pregunta 24944 sobre similar tema.”

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:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/03/2018 9:07:30
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26682, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela

Blanco Rodríguez, sobre “os datos referidos á derivación de doentes do Sistema sanitario

público de Galicia a centros concertados para unha intervención cirúrxica nos anos 2016

e 2017”, (publicada no BOPG número 269 do 1 de marzo de 2018), 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:

“A información  que  demanda  esta  iniciativa  xa  foi  facilitada  no  Parlamento  -na  sesión  da

Comisión 5ª do 22.02.2018 ao darlle resposta á pregunta 24944 sobre similar tema.”

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:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/03/2018 9:06:38
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C!.uc:.. 
REXsÌìo XERAL ENT.4DA 

Núm 

A Comisión do Estatuto dos Deputados, na súa sesión do día 27 de febreiro de 2018, 
adoptou o seguinte acordo: 

Declaracións modificativas de bens e dereitos 

Declaración modificativa de bens e dereitos de D. Xosé Luis Bará Torres (doc. núm. 
26015) 

Examínase a modificación da declaración de bens e dereitos de D. Xosé Luis Bará Torres 
Domínguez da que tomou coñecemento a Mesa da Cámara o 13 de febreiro de 2018. 

A Comisión do Estatuto dos Deputados adopta o seguinte ACORDO: 

1.0) Tomar coñecemento da referida declaración. 

2.°) Comunicarlie este acordo á Mesa do Parlamento de Galicia para os efectos da 
publicación desta declaración modificativa no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e 
no Portal de transparencia da Cámara. 

3.°) Comunicarlle este acordo ao deputado. 

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2018 

(7-  ) 

Pedro 'Puy Iaga 
Presidente da Comisión 

Á Mesa do Parlamento 
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1 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
Anexo II 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi  

 
 

PRIMEIRO APELIDO: 
 
SEGUNDO APELIDO: 
 
NOME: 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 
 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 
 
 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 
xunta electoral correspondente) 
 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 
NA CÁMARA: 
 

 
CIRCUNSCRICIÓN 
ELECTORAL POLA 
QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

TIPO DE DECLARACIÓN 
 

  Orixinaria      Modificativa       Por cesamento na 
condición de deputado/a. 
 
(Marque a casa que proceda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARÁ

TORRES

XOSÉ LUÍS

CASADO GAÑANCIAL

5-10-2016

10-10-2016

PONTEVEDRA
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2 
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/PARLAMENTARIA1 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

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

 
 

  

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

  

Xuros ou rendementos de contas, 
depósitos e activos financeiros. 
 
 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase.3 
 
 

 

 
CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

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

 

 
€ 

 
  

                                                 
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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3 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 
BENS 

 
Clase e características4 

 
Situación5 Data de 

adquisición 
Dereito 

sobre o ben6 
e Título de 

adquisición7 

Valor 
catastral 

 
 
Bens inmobles de 
natureza urbana. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles de 
natureza rústica. 
 
 

     

 
 
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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4 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

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

IMPOSICIÓNS8 

SALDO9 DE TODOS OS 
DEPÓSITOS (€) 

 
 

 

 
  

                                                 
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. 

88578



 

5 
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 

Data de adquisición 

 

 

 

 

 

DESCRICIÓN11 

 

 

 

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

2018 Nissan Qasqai  
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6 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 
 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

(€) 

SALDO12 
PENDENTE 

(€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

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

Préstamo persoal. Abanca Xaneiro 2018 12.500 12.500
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7 
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: 
 
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. 
                                                 
i O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  
 

 
Declaración modificativa da orixinaria por: 
-Adquisición dun novo vehículo. 
-Datos novo crédito persoal. 

12-02-2018

Xosé Luis Bará 
Torres

Firmado digitalmente por Xosé Luis Bará Torres 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Xosé Luis 
Bará Torres, 
email=xose.bara.torres@parlamentodegalicia.gal 
Fecha: 2018.02.12 13:27:53 +01'00'
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Texto escrito a máquina

bramos
Texto escrito a máquina



Asinado dixitalmente por:

 

Xosé Luis Bará Torres na data 12/02/2018 13:27:53
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PArLL&MNTÖ D 
REXsïo XERAL ENTAADA 

r 	- i 12 MAR. 2t 

Núm 

A Comisión do Estatuto dos Deputados, na súa sesión do día 27 de febreiro de 2018, 
adoptou o seguinte acordo: 

Declaracións modificativas de bens e dereitos 

Declaración modificativa de bens e dereitos de D. Diego Calvo Pouso (doc. núm. 
24631) 

Examínase a modificación da declaración de bens e dereitos de D. Diego Calvo Pouso da 
que tomou coñecemento a Mesa da Cámara o 5 de febreiro de 2018. 

Visto o disposto no art. 15 do RPG e no art. 4 das Normas reguladoras do Rexistro de 
Intereses da Cámara. 

A Comisión do Estatuto dos Deputados adopta o seguinte ACORDO: 

1.0) Tomar coñecemento da referida declaración. 

2.°) Comunicarile este acordo á Mesa do Parlamento de Galicia para os efectos da 
publicación desta declaración modificativa no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e 
no Portal de transparencia da Cámara. 

3.°) Comunicarlie este acordo ao deputado. 

Santiago de Compostela, 28 de febreiro deO4% 

( 	/ 

Pedro Puy Frkga 
Presidente da Comisión 

Á Mesa do Parlamento 
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1 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
Anexo II 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi  

 
 

PRIMEIRO APELIDO: 
 
SEGUNDO APELIDO: 
 
NOME: 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 
 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 
 
 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 
xunta electoral correspondente) 
 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 
NA CÁMARA: 
 

 
CIRCUNSCRICIÓN 
ELECTORAL POLA 
QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

TIPO DE DECLARACIÓN 
 

  Orixinaria      Modificativa       Por cesamento na 
condición de deputado/a. 
 
(Marque a casa que proceda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALVO

POUSO

DIEGO

05/OUTUBRO/2016

06/OUTUBRO/2016

A CORUÑA
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2 
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/PARLAMENTARIA1 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

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

 
 

  

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

  

Xuros ou rendementos de contas, 
depósitos e activos financeiros. 
 
 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase.3 
 
 

 

 
CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

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

 

 
€ 

 
  

                                                 
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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3 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 
BENS 

 
Clase e características4 

 
Situación5 Data de 

adquisición 
Dereito 

sobre o ben6 
e Título de 

adquisición7 

Valor 
catastral 

 
 
Bens inmobles de 
natureza urbana. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles de 
natureza rústica. 
 
 

     

 
 
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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4 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

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

IMPOSICIÓNS8 

SALDO9 DE TODOS OS 
DEPÓSITOS (€) 

 
 

 

 
  

                                                 
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. 

PLAN PENSIÓNS (A 24-01-2018) APORTACIÓN 4500€         
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5 
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 

Data de adquisición 

 

 

 

 

 

DESCRICIÓN11 

 

 

 

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

 
VENTA ACCIÓNS REPSOL, S.A.(15-11-2017) 
 4059,67€               
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6 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 
 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

(€) 

SALDO12 
PENDENTE 

(€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

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

AMORTIZACIÓN HIPOTECA (11-01-2017) POR VALOR DE 30.000€ 
288006€ (A 24-01-2018)
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7 
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: 
 
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. 
                                                 
i O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  
 

 
 

31 de xaneiro de 2018

Diego Calvo Pouso
Firmado digitalmente por Diego Calvo Pouso 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Diego Calvo 
Pouso, 
email=diego.calvo.pouso@parlamentodegalicia.gal 
Fecha: 2018.01.31 12:25:50 +01'00'
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Asinado dixitalmente por:

 

Diego Calvo Pouso na data 31/01/2018 12:25:50
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IMENTCi 	Jc:: 
%EXSTHO XERAL ENTiADA 

r-------

¡ 12 MAR, 

Núm 

A Comisión do Estatuto dos Deputados, na súa sesión do día 27 de febreiro de 2018, 
adoptou o seguinte acordo: 

Declaracións modificativas de bens e dereitos 

Declaración modificativa de bens e dereitos de D.  María Montserrat Prado Cores 
(doc. núm. 26019) 

Examínase a modificación da declaración de bens e dereitos de D.  María Montserrat Prado 
Cores da que tomou coñecemento a Mesa da Cámara o 13 de febreiro de 2018. 

Visto o disposto no art. 15 do RPG e no art. 4 das Normas reguladoras do Rexistro de 
Intereses da Cámara. 

A Comisión do Estatuto dos Deputados adopta o seguinte ACORDO: 

1.0) Tomar coñecemento da referida declaración. 

2.°) Comunicarlie este acordo á Mesa do Parlamento de Galicia para os efectos da 
publicación desta declaración modificativa no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e 
no Portal de transparencia da Cámara. 

3.°) Comunicarile este acordo á deputada. 

Santiago de Compostela, 28 de febreiro
(
ç1e2Ot8 )  

Pedro Puy raga 
Presidente da Comisión 

Á Mesa do Parlamento 
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1 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
Anexo II 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi  

 
 

PRIMEIRO APELIDO: 
 
SEGUNDO APELIDO: 
 
NOME: 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 
 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 
 
 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 
xunta electoral correspondente) 
 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 
NA CÁMARA: 
 

 
CIRCUNSCRICIÓN 
ELECTORAL POLA 
QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

TIPO DE DECLARACIÓN 
 

  Orixinaria      Modificativa       Por cesamento na 
condición de deputado/a. 
 
(Marque a casa que proceda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRADO

CORES

MARÍA MONTSERRAT

CASADA GAÑANCIAIS

05/10/2016

10/10/2016

PONTEVEDRA
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2 
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/PARLAMENTARIA1 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

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

 
 

  

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

  

Xuros ou rendementos de contas, 
depósitos e activos financeiros. 
 
 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase.3 
 
 

 

 
CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

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

 

 
€ 

 
  

                                                 
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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3 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 
BENS 

 
Clase e características4 

 
Situación5 Data de 

adquisición 
Dereito 

sobre o ben6 
e Título de 

adquisición7 

Valor 
catastral 

 
 
Bens inmobles de 
natureza urbana. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles de 
natureza rústica. 
 
 

     

 
 
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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4 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

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

IMPOSICIÓNS8 

SALDO9 DE TODOS OS 
DEPÓSITOS (€) 

 
 

 

 
  

                                                 
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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5 
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 

Data de adquisición 

 

 

 

 

 

DESCRICIÓN11 

 

 

 

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

Decembro 2017 Renault Kadjar 
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6 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 
 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

(€) 

SALDO12 
PENDENTE 

(€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

                                                 
12 Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente 
anterior á data desta declaración. 
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7 
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: 
 
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. 
                                                 
i O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  
 

Declaración modificativa da orixinaria por cambio de vehículo. Dase de baixa o 
Citroën Xsara. 
 

12/08/2018

María Montserrat 
Prado Cores

Firmado digitalmente por María Montserrat Prado Cores 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=María Montserrat 
Prado Cores, 
email=maria.montserrat.prado.cores@parlamentodegalicia.g
al 
Fecha: 2018.02.12 13:49:41 +01'00'

88599



Asinado dixitalmente por:

 

María Montserrat Prado Cores na data 12/02/2018 13:49:41
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REXISTRO XERAL ENTRADA 

21j 

Núm. 

A Comisión do Estatuto dos Deputados, na súa sesión do día 27 de febreiro de 2018, 
adoptou o seguinte acordo: 

Declaracións modificativas de bens e dereitos 

Declaración modificativa de bens e dereitos de D.  Marta María Rodríguez-Vispo 
Rodríguez (doc. núm. 18044) 

Examínase a modificación da declaración de bens e dereitos de D.  Marta María Rodríguez-
Vispo Rodríguez da que tomou coñecemento a Mesa da Cámara o 9 de xaneiro de 2018. 

Visto o disposto no art. 15 do RPG e no art. 4 das Normas reguladoras do Rexistro de 
Intereses da Cámara. 

A Comisión do Estatuto dos Deputados adopta o seguinte ACORDO: 

1.0) Tomar coñecemento da referida declaración. 

2.°) Comunicarile este acordo á Mesa do Parlamento de Galicia para os efectos da 
publicación desta declaración modificativa no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e 
no Portal de transparencia da Cámara. 

3.°) Comunicarlie este acordo á deputada. 

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2018 

K 
1 

Pedio Puy praga 
Presidente da (tomisión 

Á Mesa do Parlamento 
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1 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
Anexo II 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi  

 
 

PRIMEIRO APELIDO: 
 
SEGUNDO APELIDO: 
 
NOME: 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 
 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 
 
 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 
xunta electoral correspondente) 
 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 
NA CÁMARA: 
 

 
CIRCUNSCRICIÓN 
ELECTORAL POLA 
QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

TIPO DE DECLARACIÓN 
 

  Orixinaria      Modificativa       Por cesamento na 
condición de deputado/a. 
 
(Marque a casa que proceda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RODRIGUEZ-VISPO

RODRIGUEZ

MARTA MARIA

CASADA GANANCIAIS

05/10/2016

05/10/2016

OURENSE
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2 
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/PARLAMENTARIA1 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

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

 
 

  

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

  

Xuros ou rendementos de contas, 
depósitos e activos financeiros. 
 
 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase.3 
 
 

 

 
CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

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

 

 
€ 

 
  

                                                 
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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3 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 
BENS 

 
Clase e características4 

 
Situación5 Data de 

adquisición 
Dereito 

sobre o ben6 
e Título de 

adquisición7 

Valor 
catastral 

 
 
Bens inmobles de 
natureza urbana. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles de 
natureza rústica. 
 
 

     

 
 
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. 

88604



 

4 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

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

IMPOSICIÓNS8 

SALDO9 DE TODOS OS 
DEPÓSITOS (€) 

 
 

 

 
  

                                                 
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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5 
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 

Data de adquisición 

 

 

 

 

 

DESCRICIÓN11 

 

 

 

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

SETEMBRO 2017 TOYOTA RAV 4 HYBRID  
(Valor:35000€) 
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6 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 
 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

(€) 

SALDO12 
PENDENTE 

(€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

                                                 
12 Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente 
anterior á data desta declaración. 
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7 
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: 
 
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. 
                                                 
i O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  
 

 
 

03-10-2017

Marta María Rodríguez-
Vispo Rodríguez

Firmado digitalmente por Marta María Rodríguez-Vispo 
Rodríguez 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Marta María Rodríguez-
Vispo Rodríguez, 
email=marta.rodriguez.vispo.rodriguez@parlamentodegalicia.gal 
Fecha: 2017.10.03 10:50:43 +02'00'
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Asinado dixitalmente por:

 

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 03/10/2017 10:50:43

88609



A Comisión do Estatuto dos Deputados, na súa sesión do día 27 de febreiro de 2018, 
adoptou o seguinte acordo: 

Declaracións modificativas de bens e dereitos 

Declaración modificativa de bens e dereitos de D.  Sandra Vázquez Domínguez (doc. 
núm. 26422) 

Examínase a modificación da declaración de bens e dereitos de D.  Sandra Vázquez 
Domínguez da que tomou coñecemento a Mesa da Cámara o 27 de febreiro de 2018. 

Visto o disposto no art. 15 do RPG e no art. 4 das Normas reguladoras do Rexistro de 
Intereses da Cámara. 

A Comisión do Estatuto dos Deputados adopta o seguinte ACORDO: 

1.0) Tomar coñecemento da referida declaración. 

2.°) Comunicarlie este acordo á Mesa do Parlamento de Galicia para os efectos da 
publicación desta declaración modificativa no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e 
no Portal de transparencia da Cámara. 

3.°) Comunicarile este acordo á deputada. 

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2018 

2 
Pedr Puy Iraga 

Presidente da Çomisión 

Á Mesa do Parlamento 
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1 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
Anexo II 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi  

 
 

PRIMEIRO APELIDO: 
 
SEGUNDO APELIDO: 
 
NOME: 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 
 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 
 
 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 
xunta electoral correspondente) 
 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 
NA CÁMARA: 
 

 
CIRCUNSCRICIÓN 
ELECTORAL POLA 
QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

TIPO DE DECLARACIÓN 
 

  Orixinaria      Modificativa       Por cesamento na 
condición de deputado/a. 
 
(Marque a casa que proceda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAZQUEZ

DOMINGUEZ

SANDRA

SOLTEIRA

06/10/2016

07/10/2016

LUGO
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2 
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/PARLAMENTARIA1 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

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

 
 

  

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

  

Xuros ou rendementos de contas, 
depósitos e activos financeiros. 
 
 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase.3 
 
 

 

 
CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

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

 

 
€ 

 
  

                                                 
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. 

 
 
 
 

 
  

88612



 

3 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 
BENS 

 
Clase e características4 

 
Situación5 Data de 

adquisición 
Dereito 

sobre o ben6 
e Título de 

adquisición7 

Valor 
catastral 

 
 
Bens inmobles de 
natureza urbana. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles de 
natureza rústica. 
 
 

     

 
 
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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4 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

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

IMPOSICIÓNS8 

SALDO9 DE TODOS OS 
DEPÓSITOS (€) 

 
 

 

 
  

                                                 
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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5 
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 

Data de adquisición 

 

 

 

 

 

DESCRICIÓN11 

 

 

 

                                                 
10 En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en 
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data 
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade 
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta 
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o 
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31 
de decembro. 
11 Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha 
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que 
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os 
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda. 
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6 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 
 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

(€) 

SALDO12 
PENDENTE 

(€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

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

 
PARTICIPACIÓNS LOTERÍA NADAL 2017 
 
 
 

32851€ 
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7 
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: 
 
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. 
                                                 
i O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  
 

 
 

19/02/2018

Sandra Vázquez 
Dominguez

Firmado digitalmente por Sandra Vázquez Dominguez 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Sandra Vázquez 
Dominguez, 
email=sandra.vazquez.dominguez@parlamentodegalicia.gal 
Fecha: 2018.02.19 12:34:10 +01'00'
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Asinado dixitalmente por:

 

Sandra Vázquez Dominguez na data 19/02/2018 12:34:10
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tIT1.*i 

A Comisión do Estatuto dos Deputados, na súa sesión do día 27 de febreiro de 2018, 
adoptou o seguinte acordo: 

Declaracións modificativas de bens e dereitos 

Declaración modificativa de bens e dereitos de D. Daniel Luis Varela Suanzes-
Carpegna (doc. núm. 20392) 

Examínase a modificación da declaración de bens e dereitos de D. Daniel Luis Varela 
Suanzes-Carpegna da que tomou coñecemento a Mesa da Cámara o 20 de novembro de 
2017. 

A Comisión do Estatuto dos Deputados adopta o seguinte ACORDO: 

1.0) Tomar coñecemento da referida declaración. 

2.°) Comunicante este acordo á Mesa do Parlamento de Galicia para os efectos da 
publicación desta declaración modificativa no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e 
no Portal de transparencia da Cámara. 

3.°) Comunicanile este acordo ao deputado. 

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2018 

Pedro Puy fraga 
Presidente da tomisión 

Á Mesa do Parlamento 
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1 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
Anexo II 

 
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi  

 
 

PRIMEIRO APELIDO: 
 
SEGUNDO APELIDO: 
 
NOME: 
 
ESTADO CIVIL: 
 
 

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL: 
 

DATA DE PROCLAMACIÓN: 
 
 
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola 
xunta electoral correspondente) 
 

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL 
NA CÁMARA: 
 

 
CIRCUNSCRICIÓN 
ELECTORAL POLA 
QUE FOI ELIXIDO/A 
 

 

TIPO DE DECLARACIÓN 
 

  Orixinaria      Modificativa       Por cesamento na 
condición de deputado/a. 
 
(Marque a casa que proceda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARELA

SUANZES-CARPEGNA

DANIEL LUIS

CASADO GANANCIAIS

06/10/2016

17/10/2016

LUGO
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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/PARLAMENTARIA1 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

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

 
 

  

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

  

Xuros ou rendementos de contas, 
depósitos e activos financeiros. 
 
 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase.3 
 
 

 

 
CANTIDADE PAGADA POR IRPF 

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

 

 
€ 

 
  

                                                 
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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3 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA 

 
BENS 

 
Clase e características4 

 
Situación5 Data de 

adquisición 
Dereito 

sobre o ben6 
e Título de 

adquisición7 

Valor 
catastral 

 
 
Bens inmobles de 
natureza urbana. 
 
 

     

 
 
Bens inmobles de 
natureza rústica. 
 
 

     

 
 
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. 

88622



 

4 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

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

IMPOSICIÓNS8 

SALDO9 DE TODOS OS 
DEPÓSITOS (€) 

 
 

 

 
  

                                                 
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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5 
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 

Data de adquisición 

 

 

 

 

 

DESCRICIÓN11 

 

 

 

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

 
17-NOVEMBRO-2017

  
COMPRA VEHÍCULO DACIA DUSTER
(50% GANANCIAL) 

88624



 

6 
COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS 

 
OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO 

NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES 

 

 

 

VALOR (€) 

 

 

 

 
 

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMOS  

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

(€) 

SALDO12 
PENDENTE 

(€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

                                                 
12 Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente 
anterior á data desta declaración. 
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7 
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: 
 
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. 
                                                 
i O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de 
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.  
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 

20/11/2017

Daniel Luis Varela 
Suanzes-Carpegna

Firmado digitalmente por Daniel Luis Varela Suanzes-
Carpegna 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Daniel Luis Varela 
Suanzes-Carpegna, 
email=daniel.varela.suanzes@parlamentodegalicia.gal 
Fecha: 2017.11.20 10:31:14 +01'00'
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Asinado dixitalmente por:

 

Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 20/11/2017 10:31:14
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