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dade que debe o Estado español polo tratamento dunhas dez mil toneladas de fuel procedentes

X lexislatura. Número 303. 11 de maio de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

98910



da catástrofe do Prestige depositadas en Sogarisa (no concello das Somozas) desde o ano 2002, a
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á necesidade de combater a seca na época de chuvias e as súas previsións con respecto á revisión
da súa política relativa á auga, así como a elaboración dun novo proxecto de lei de transición hi-
drolóxica para Galicia e a adopción de medidas de prevención de xeito inmediato 98963
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no organigrama da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, así como os datos
referidos ao seu funcionamento, financiamento e actividade que vai levar a cabo 98977
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respecto da prestación de colaboración técnica e económica ás diferentes asociacións e concellos
para a súa erradicación 98993
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pensións entre mulleres e homes, a avaliación do seu impacto na economía a medio prazo e as me-
didas adoptadas ou que vai levar a cabo para procurar unha suba significativa da contía media das
pensións do colectivo feminino, así como as xestións realizadas ante o Goberno central ao respecto
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levados a cabo ás empresas importadoras dende o ano 2009, así como os expedientes abertos e
as medidas correctoras impostas polo incumprimento do Regulamento europeo 995/10 e do Real
decreto 1088/2015, do 4 de decembro, e as previsións ao respecto 99005
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ración Centinela para labores de loita contra os incendios forestais nos anos 2016 e 2017 99007
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia referida á situación na que se atopa o vial provisional que
atravesa o polígono industrial de Morás, no concello de Arteixo, e as súas posibles consecuencias
para a veciñanza, así como as súas previsións respecto da colaboración co Concello para o seu
arranxo e a mellora da súa seguridade para as persoas usuarias 99009

ı 30234 - 28558 (10/PRE-008304)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a posibilidade de inscribir no Rexistro da Xunta de Galicia novas vivendas turísticas que es-
tean situadas no casco histórico de Santiago de Compostela e cumpran os requisitos exixidos, así
como a suficiencia da inscrición para a súa oferta polos seus propietarios 99011
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Grupo Parlamentario de En Marea
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Sobre o posible nomeamento como alto cargo do Ministerio de Sanidade da actual subdirectora
xeral de Farmacia 99014
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Farmacia, destituída recentemente por petición propia 99016
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Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o modelo de xestión e o cronograma de construción previstos polo Goberno galego para o pro-
xecto do novo aparcadoiro no novo Hospital de Montecelo, en Pontevedra, as súas intencións en re-
lación coa externalización dalgún dos servizos de atención sanitaria e a situación dalgún servizo de
carácter sociosanitario na ampliación dese hospital, así como a garantía do carácter e titularidade pú-
blicos dos seus servizos sanitarios e da súa atención só por persoal funcionario público 99018
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.6. Proposicións de lei para presentar perante o Congreso dos Deputados

O Pleno do Parlamento, na sesión do 8 de maio de 2018, adoptou o seguinte acordo:

Toma en consideración da Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados,
orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia

- 20737 (10/PPLC-000007)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titulari-
dade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia
BOPG nº 219, do 29.11.2017

Sometida a votación, é tomada en consideración pola unanimidade dos 67 deputados e deputadas
presentes.

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 7 de maio de 2018, tivo coñecemento das respostas
da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

- 30520 - 1176 (10/PRE-000056)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a situación en que se atopa e o prazo previsto para o remate da investigación da procedencia
das verteduras detectadas na primeira quincena do mes de novembro no río Callou ao seu paso
polo concello de Bergondo

- 30521 - 1175 (10/PRE-000398)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a situación en que se atopa e o prazo previsto para o remate da investigación da procedencia
das verteduras detectadas na primeira quincena do mes de novembro no río Callou ao seu paso
polo concello de Bergondo
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- 30363 - 11091 (10/PRE-001541)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre os datos referidos ao estado de execución en que se atopa o proxecto de rehabilitación integral
de corenta e catro unidades edificatorias e a xestión de dúas unidades de intervención no barrio da
Tinería, na cidade de Lugo, as actuacións e os investimentos levados a cabo polo Goberno galego nos
anos 2014, 2015 e 2016 para a súa recuperación, así como o prazo previsto para o remate do proxecto

- 30362 - 11092 (10/PRE-001542)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do estado en que se atopa o pazo de Dona Urraca
situado na unidade de intervención 8 do proxecto de rehabilitación do barrio da Tinería, da cidade
de Lugo, e a data prevista para o inicio do desenvolvemento desa unidade

- 30519 - 2748 (10/PRE-003716)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a vertedura de hidrocarburos no río Callou, no concello de Bergondo

- 30516 - 15509 (10/PRE-004904)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 7 máis
Sobre os datos referidos ás solicitudes de axuda presentadas polo Concello de Santiago de Compostela
ao abeiro do Plan de mellora dos camiños municipais para o período 2017-2018, o investimento reali-
zado con cargo á axuda por importe de 91.775 euros concedida no ano 2016 para ese fin, así como o
asinamento por ese concello do convenio para a prevención e defensa contra os incendios forestais

- 30514 - 20461 (10/PRE-005292)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da xestión pública levada a cabo en relación cos te-
rreos cinexéticos de réxime común regulados polo artigo 9 da Lei 13/2013, de caza de Galicia, a
existencia de plans técnicos para estes terreos en cada provincia e a realización de estudos da po-
boación da fauna fuxida dos incendios refuxiada neles, así como a súa opinión referida á necesi-
dade de prohibir a caza nas zonas libres situadas a menos de 15 quilómetros dunha zona queimada

- 30501 - 20562 (10/PRE-005306)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para axilizar o pagamento da canti-
dade que debe o Estado español polo tratamento dunhas dez mil toneladas de fuel procedentes
da catástrofe do Prestige depositadas en Sogarisa (no concello das Somozas) desde o ano 2002, a
existencia dunha partida específica para ese fin nos orzamentos do Estado ou, se é o caso, a de-
manda da súa consignación, así como a posible aplicación da modificación de prazos por razóns
excepcionais que permite a Lei 22/2011, de residuos e solos contaminados
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- 30498 - 21152 (10/PRE-005365)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as conclusións do informe elaborado pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio en relación coa actual situación de seca en Galicia, a opinión do Goberno galego referida
á necesidade de combater a seca na época de chuvias e as súas previsións con respecto á revisión
da súa política en materia de auga, así como a elaboración dun novo proxecto de lei de transición
hidrolóxica para Galicia e a adopción de medidas de prevención de xeito inmediato

- 30517 - 13032 (10/PRE-005502)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre o balance dos resultados da primeira edición de Conecta Fiction

- 30235 - 14096 (10/PRE-005728)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a intención do Goberno galego de ampliar a capacidade da súa rede de centros de execución
de medidas xudiciais de internamento para menores

- 30515 - 20459 (10/PRE-006272)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de prohibir a caza nas zonas libres re-
guladas polo artigo 9 da Lei 13/2013, de caza de Galicia, naqueles casos en que estean situadas a
menos de 15 quilómetros dunha zona queimada

- 30502 - 20561 (10/PRE-006286)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para axilizar o pagamento da
cantidade que debe o Estado español polo tratamento dunhas dez mil toneladas de fuel pro-
cedentes da catástrofe do Prestige depositadas en Sogarisa (no concello das Somozas) desde
o ano 2002

- 30500 - 21150 (10/PRE-006342)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun novo proxecto de lei de tran-
sición hidrolóxica para Galicia

- 30360 - 17727 (10/PRE-006647)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo para o impulso do papel da Inspección de Traballo como garante
dun emprego de calidade
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- 30533 - 20460 (10/PRE-006922)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da xestión pública levada a cabo en relación cos terreos
cinexéticos de réxime común regulados polo artigo 9 da Lei 13/2013, de caza de Galicia, a existencia
de plans técnicos para estes terreos en cada provincia e a realización de estudos da poboación da
fauna fuxida dos incendios refuxiada neles, así como a súa opinión referida á necesidade de prohibir
a caza nas zonas libres situadas a menos de 15 quilómetros dunha zona queimada

- 30503 - 20558 (10/PRE-006928)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para axilizar o pagamento da canti-
dade que debe o Estado español polo tratamento dunhas dez mil toneladas de fuel procedentes
da catástrofe do Prestige depositadas en Sogarisa (no concello das Somozas) desde o ano 2002, a
existencia dunha partida específica para ese fin nos orzamentos do Estado ou, se é o caso, a de-
manda da súa consignación, así como a posible aplicación da modificación de prazos por razóns
excepcionais que permite a Lei 22/2011, de residuos e solos contaminados

- 30499 - 21151 (10/PRE-006941)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as conclusións do informe elaborado pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio en relación coa actual situación de seca en Galicia, a opinión do Goberno galego referida
á necesidade de combater a seca na época de chuvias e as súas previsións con respecto á revisión
da súa política relativa á auga, así como a elaboración dun novo proxecto de lei de transición hi-
drolóxica para Galicia e a adopción de medidas de prevención de xeito inmediato

- 30518 - 13031 (10/PRE-006962)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre o balance dos resultados da primeira edición de Conecta Fiction

- 30361 - 14097 (10/PRE-007195)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a necesidade de mellorar as instalacións e a dotación dos centros de execución de medidas
xudiciais de internamento de menores

- 30497 - 24329 (10/PRE-007671)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os datos referidos aos expedientes sancionadores abertos pola Xunta de Galicia desde ao ano
2009 ao Concello de Barreiros por infraccións medioambientais derivadas da falla de funcionamento
das estacións depuradoras de augas residuais situadas nel e as súas previsións respecto da consig-
nación, para o ano 2018, dunha partida orzamentaria específica para arranxar esta situación
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- 30359 - 24333 (10/PRE-007673)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da implementa-
ción dun plan de mellora da rede estatal de estradas en Galicia con fin de reducir a sinistralidade e
o índice de risco de accidentes nos puntos negros e vermellos, así como a execución no ano 2018
das melloras máis urxentes nela na provincia de Lugo

- 30496 - 25235 (10/PRE-007845)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á inclusión do Observatorio dos Ríos de Galicia
no organigrama da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, así como os datos
referidos ao seu funcionamento, financiamento e actividade que vai levar a cabo

- 30495 - 25814 (10/PRE-007984)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións de actuacións do Goberno galego en relación coa Rede Natura

- 30494 - 25835 (10/PRE-007988)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o tipo de controis das actuacións contratadas para o servizo de limpeza de marxes en
tramos fluviais de Galicia que realizan os servizos provinciais da Dirección Xeral de Patrimonio
Natural

- 30493 - 26193 (10/PRE-008041)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do uso do mecanismo de financiamento do capital
natural, xestionado polo Banco Europeo de Investimentos, para proxectos relacionados coa pro-
tección da biodiversidade, así como a súa opinión referida ao contido do informe do WWF en rela-
ción co Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia

- 30532 - 26559 (10/PRE-008070)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os fondos públicos da Administración galega para labores de restauración e traballos de con-
centración parcelaria, así como sobre as contías da PAC, investidos na zona afectada polo proxecto
de reapertura da mina de cobre existente nos concellos de Touro e do Pino, e a opinión do Goberno
galego respecto da desaparición de máis de 350 hectáreas de terreos parcelados

- 30531 - 26675 (10/PRE-008082)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
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Sobre as razóns da Xunta de Galicia para derrogar, a través do Decreto 11/2018, do 18 de xaneiro,
a Orde do 10 de decembro de 1984 pola que se declara o acivro (Ilex aquifolium, L.) especie protexida
no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia

- 30358 - 26996 (10/PRE-008112)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre a situación en que se atopa cada un dos tramos pendentes da vía de alta capacidade Costa
Norte, o inicio dos trámites e os prazos previstos para a expropiación das propiedades afectadas,
así como para o remate definitivo da vía

- 30530 - 27250 (10/PRE-008145)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as medidas postas en marcha ou previstas pola Xunta de Galicia para eliminar a vespa velutina
no medio rural, as técnicas e o veleno que está a utilizar para ese fin, así como as súas previsións
respecto da prestación de colaboración técnica e económica ás diferentes asociacións e concellos
para a súa erradicación

- 30529 - 27423 (10/PRE-008162)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre o financiamento asignado a cada un dos 24 grupos de desenvolvemento rural con cargo á
medida Leader de desenvolvemento rural para dinamizar o agro galego, os proxectos financiados,
así como os que quedaron sen financiamento en cada un deses grupos

- 30318 - 27707 (10/PRE-008182)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación coa fenda existente na contía
das pensións entre mulleres e homes, a avaliación do seu impacto na economía a medio prazo
e as medidas adoptadas ou que vai levar a cabo para procurar unha suba significativa da contía
media das pensións do colectivo feminino, así como as xestións realizadas ante o Goberno
central ao respecto

- 30357 - 27889 (10/PRE-008205)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as intencións do Goberno galego referidas ao establecemento de axudas para as persoas
maiores de 65 anos con menos recursos para o pagamento dos gastos de mantemento ou submi-
nistracións básicas dunha vivenda en réxime de propiedade

- 30492 - 28046 (10/PRE-008237)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
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Sobre a axenda institucional, a composición da delegación, os gastos e a avaliación dos resultados
da viaxe que realizou a directora da Axencia de Turismo de Galicia a Londres entre o 6 e o 7 de no-
vembro de 2017

- 30528 - 28255 (10/PRE-008273)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á necesidade de combater a corta ilegal de madeira e
a posible chegada ao porto de Vigo de madeira de Brasil procedente de corta ilegal e os controis
levados a cabo ás empresas importadoras dende o ano 2009, así como os expedientes abertos e
as medidas correctoras impostas polo incumprimento do Regulamento europeo 995/10 e do Real
decreto 1088/2015, do 4 de decembro, e as previsións ao respecto

- 30527 - 28323 (10/PRE-008279)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre o custo real para o erario público de Galicia da contratación dos servizos da UME e da Ope-
ración Centinela para labores de loita contra os incendios forestais nos anos 2016 e 2017

- 30356 - 28554 (10/PRE-008303)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia referida á situación na que se atopa o vial provisional que
atravesa o polígono industrial de Morás, no concello de Arteixo, e as súas posibles consecuencias
para a veciñanza, así como as súas previsións respecto da colaboración co Concello para o seu
arranxo e a mellora da súa seguridade para as persoas usuarias

- 30234 - 28558 (10/PRE-008304)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a posibilidade de inscribir no Rexistro da Xunta de Galicia novas vivendas turísticas que es-
tean situadas no casco histórico de Santiago de Compostela e cumpran os requisitos exixidos, así
como a suficiencia da inscrición para a súa oferta polos seus propietarios

- 30233 - 28566 (10/PRE-008307)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o posible nomeamento como alto cargo do Ministerio de Sanidade da actual subdirectora
xeral de Farmacia

- 30232 - 28657 (10/PRE-008317)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o posible nomeamento como alto cargo do Ministerio de Sanidade da subdirectora xeral de
Farmacia, destituída recentemente por petición propia
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- 30231 - 29530 (10/PRE-008400)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o modelo de xestión e o cronograma de construción previstos polo Goberno galego para o
proxecto do novo aparcadoiro no novo Hospital de Montecelo, en Pontevedra, as súas intencións
en relación coa externalización dalgún dos servizos de atención sanitaria e a situación dalgún ser-
vizo de carácter sociosanitario na ampliación dese hospital, así como a garantía do carácter e titu-
laridade públicos dos seus servizos sanitarios e da súa atención só por persoal funcionario público

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  1176, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luís Rivas Cruz e outros/as 

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a situación en que se atopa e o prazo previsto para

o  remate  da  investigación  da  procedencia  das  verteduras  detectadas  na  primeira  

quincena do mes de novembro no río Callou ao seu paso polo concello de Bergondo”, 

(publicada no BOPG número 19 do 24 de novembro 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 Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, 

que ten o seguinte contido:

“En relación aos vertidos rexistrados no rego Callou, Augas de Galicia abriu tres expedientes de 

sanción por vertido de augas residuais non autorizado ao dominio público hidráulico. En total, o 

importe das sancións foi de 10.000 euros.”

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/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 1175, formulada polo 

Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luís Rivas 

Cruz e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a situación en que se atopa e 

o prazo previsto para o remate da investigación da procedencia das verteduras 

detectadas na primeira quincena do mes de novembro no río Callou ao seu paso 

polo concello de Bergondo”, (publicada no BOPG número 19 do 24 de novembro 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  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do 

Territorio, que ten o seguinte contido:

“En  relación  aos  vertidos  rexistrados  no  rego  Callou,  Augas  de  Galicia  abriu  tres 

expedientes  de  sanción  por  vertido  de  augas  residuais  non  autorizado  ao  dominio 

público hidráulico. En total, o importe das sancións foi de 10.000 euros.”

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:  11091, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos Socialistas  de Galicia,  a  iniciativa  de dona  María  de la  Concepción

Burgo López e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “os datos referidos ao

estado de execución no que se atopa o proxecto de rehabilitación integral  de 44

unidades  edificatorias  e  xestión  de  dúas  unidades  de  intervención  no  barrio  da

Tinería na cidade de Lugo, as actuacións e os investimentos levados a cabo polo

Goberno galego nos anos 2014, 2015 e 2016 para a súa recuperación, así como o

prazo previsto para o remate do proxecto”, (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 Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“A rehabilitación do barrio da Tinería foi iniciada pola Xunta de Galicia no ano 2001 e desde

entón  a  Xunta  é  a  única  administración  que  está  a  actuar  de  forma decidida  na  súa

recuperación, co investimento de máis de 25 millóns de euros destinados á adquisición de

inmobles e á súa rehabilitación.

Grazas ao esforzo da Xunta, xa foron rehabilitados 36 inmobles, resultando 87 vivendas e

23 locais comerciais. O labor da Xunta cambiou de forma substancial o aspecto do barrio.

O Goberno galego segue a traballar na rehabilitación da Tinería.

As  obras  de rehabilitación  de Tinería  15,  edificio  que se ampliará  ao solar  contiguo  á

construción actualmente existente, están adxudicadas desde novembro de 2017, pero non

se poden iniciar porque o Concello de Lugo aínda non concedeu a licenza, solicitada en

xaneiro de 2017. Tamén están licitadas as obras dos inmobles de Tinería 30, Recanto 17 e

Recanto  11-13.  Así  mesmo,  estase  redactando  o  proxecto  de  execución  da  UI-8,  que

comprende a urbanización e a construción de novas vivendas.
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Destas  actuacións  obteranse  20  vivendas  e  7  locais.  O  investimento  total  que  se

empregará nestas actuacións é de preto de 3,4 millóns de euros.

Ademais, o Instituto Galego da Vivenda e Solo prevé adquirir en 2018 novas edificacións

para rehabilitar.”

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:  11092, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo López

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

do estado no que se atopa o Pazo de Dona Urraca situado na Unidade de Intervención 8 do

proxecto de rehabilitación do barrio da Tinería, da cidade de Lugo e a data prevista para o

inicio do desenvolvemento desa unidade”, (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

Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“Acordouse entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e Turismo de Galicia que o pazo de

Dona Urraca será rehabilitado polo IGVS para destinalo a aloxar no mesmo a oficina de turismo

da Xunta, que actualmente ocupa outro local no mesmo barrio da Tinería.

 A rehabilitación do Pazo hai que acompasala co desenvolvemento da UI-8, cuxo proxecto está en

redacción (incluíndo urbanización e construción de novas vivendas), xa que será a través dos

espazos públicos creados nesta unidade de intervención por onde se cree o acceso ao Pazo, que

actualmente se atopa illado e sen conexión coas rúas do seu contorno.”

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/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 2748, formulada polo 

Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luís Rivas 

Cruz e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a vertedura de hidrocarburos 

no río Callou, no concello de Bergondo”, (publicada no BOPG número 44 do 13 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  Medio  Ambiente  e  Ordenación  do 

Territorio, que ten o seguinte contido:

“En  relación  aos  vertidos  rexistrados  no  rego  Callou,  Augas  de  Galicia  abriu  tres 

expedientes  de  sanción  por  vertido  de  augas  residuais  non  autorizado  ao  dominio 

público hidráulico. En total, o importe das sancións foi de 10.000 euros.”

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/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  15509, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Popular  de Galicia,  a iniciativa de dona María Ángeles Antón VilaSánchez e 

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos referidos ás solicitudes de axuda 

presentadas polo Concello de Santiago de Compostela ao abeiro do Plan de mellora dos 

camiños municipais  para  o período 2017-2018, o investimento realizado con cargo á 

axuda por importe de 91.775 euros concedida no ano 2016 para ese fin, así  como o 

asinamento  por  ese  Concello  do  convenio  para  a  prevención e  defensa  contra  os 

incendios forestais”, (publicada no BOPG número 175 do 14 de setembro 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 do Medio Rural, que ten o 

seguinte contido:

“O concello de Santiago de Compostela  non presentou solicitude de axuda ao plan mellora de 

camiños municipais nin no período 2017-2018, nin no pasado período do 2016.

Así mesmo, a Consellería do Medio Rural informa que o concello de Santiago de Compostela 

non ten asinado convenio en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais.”

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:  20461, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e  outros/as

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

pública  levada  a  cabo  en  relación  cos  Terreos  Cinexéticos  de  Réxime  Común

regulados polo artigo  9  da Lei  13/2013,  de caza  de Galicia,  a  existencia  de plans

técnicos para estes terreos en cada provincia e a realización de estudos da poboación

da fauna fuxida dos incendios refuxiada neles,  así  como a súa opinión referida á

necesidade de prohibir a caza nas zonas libres situadas a menos de 15 quilómetros

dunha zona queimada”, (publicada no BOPG número 220 do 30 de novembro 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

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Como establece a Lei 13/2013, de caza de Galicia, o exercicio da caza nas zonas libres

permítese sempre que se respecten as  limitacións que establece a propia  lei  e  demais

normativa de aplicación en materia cinexética. Polo tanto,  a xestión destes terreos faise

cumprindo estas premisas.

Nestes momentos disponse de estudos técnicos que servirán de base para a elaboración de

plans, e que comprenden a análise algo máis de 40.000 hectáreas de terreos cinexéticos en

réxime cinexético común, nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra.

Estes  estudos  inclúen  traballos  de  mostraxe  e  censo  sobre  as  especies,  ademais  de

análises das características do medio físico. Segundo a información dispoñible, do total de

superficie cinexética de Galicia, preto de 2,7 millóns de hectáreas corresponden con terreos

en réxime cinexético especial (tecor) e algo máis de 154.000 hectáreas corresponderían con

zonas  libres  de  caza.  Así  mesmo,  e  de  acordo  coa  última  información  dispoñible  na

Dirección  Xeral  de Patrimonio  Natural  sobre  os  incendios  acaecidos  durante  o  mes  de
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outubro, neses episodios viuse afectada polos lumes unha superficie equivalente ao 1,3%

no caso dos tecor, e dun 2,8% no caso das zonas libres.”

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 04/05/2018 14:05:29

98938



RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  20562, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas,  a  iniciativa  de  don  José  Manuel  Pérez  Seco  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo,  sobre  “as actuacións que está  a  levar  a  cabo o Goberno

galego para axilizar o pagamento da cantidade que debe o Estado español polo tratamento

dunhas 10.000  toneladas  de  fuel  procedentes  da catástrofe  do  Prestige depositadas  en

Sogarisa  desde  o  ano  2002,  a  existencia  dunha  partida  específica  para  ese  fin  nos

orzamentos do Estado ou, se é o caso, a demanda da súa consignación, así como a posible

aplicación da modificación de prazos por razóns excepcionais que permite a Lei 22/2011, de

residuos e  solos contaminados”,  (publicada no BOPG número 220 do 30 de novembro 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  Medio

Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Desde o ano 2009, trasladóuselle ao ministerio de Medio Ambiente a necesidade de tratar os

residuos  restantes.  A consellería  de  Medio  Ambiente  segue  a  reclamar  o  tratamento  destes

residuos. De feito, a última comunicación enviada ao ministerio realizouse o pasado 11 de xaneiro

de 2018. Nela, a Xunta de Galicia reclama ao Goberno central o abono do importe necesario para

o tratamento dos residuos restantes.”

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:  21152, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e  outros/as

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “as  conclusións  do  informe  elaborado  pola

Consellería  de  Medio  Ambiente  e  Ordenación do  Territorio  en  relación  coa  actual

situación de seca en Galicia, a opinión do Goberno galego referida á necesidade de

combater a seca na época de chuvias e as súas previsións respecto da revisión da

súa política en materia de auga, a elaboración dun novo Proxecto de lei de transición

hidrolóxica para Galicia e a adopción de medidas de prevención de xeito inmediato”,

(publicada no BOPG número 227 do 15 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 Medio Ambiente e Ordenación do

Territorio, que ten o seguinte contido:

“Galicia  conta  coa  súa  normativa  de  planificación  hidrolóxica:  o  Plan  Hidrolóxico  da

Demarcación Hidrográfica Galicia Costa do ciclo 2015-2021. Este Plan é a ferramenta de

planificación, xestión e ordenación dos recursos hídricos de Galicia-Costa e define a política

a seguir en materia de augas. Os seus obxectivos fundamentais son acadar o bo estado das

masas  de  auga  e  promover  o  seu  uso  sostible,  así  como  satisfacer  axeitadamente  as

demandas de auga en equilibrio co medio ambiente.

O plan guiase por criterios de sostibilidade no uso da auga mediante a xestión integrada e a

protección a longo prazo dos recursos hídricos, a prevención da deterioración do estado das

augas,  a  protección  e  mellora  do  medio  e  os  ecosistemas  acuáticos  e  a  redución  da

contaminación. Esta planificación contribúe a paliar os efectos das inundacións e secas.

O documento foi elaborado tendo en conta as circunstancias e condicionantes do momento,

coa participación de todas as administracións públicas e coas achegas recibidas durante os

distintos procesos de participación pública.
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A preocupación polo estudo sobre o impacto ambiental  e  o futuro cambio climático nos

recursos hídricos é xeneralizada e estase a traballar e a analizar desde todos os ámbitos, a

nivel europeo, estatal, autonómico e local. 

Desde a Xunta de Galicia seguirase traballando para acadar esta adaptación mediante a

revisión da planificación polo  procedemento  establecido e  en coordinación coas demais

administracións. O proceso de revisión do plan hidrolóxico comezará no primeiro semestre

do 2018.”

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/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 13032, formulada polo 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Teresa Egerique Mosquera 

e  outros/as  deputados/as  do  mesmo grupo,  sobre  “o  balance  dos resultados da 

primeira edición de Conecta Fiction”,  (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 información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento – na sesión 

da Comisión 4ª do 3.05.2018- ao darlle resposta á pregunta 21849 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 Pleno número: 14096, formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e

outros/as  deputados/as  do  mesmo grupo,  sobre  “a  intención do Goberno galego de

ampliar a capacidade da súa rede de centros de execución de medidas xudiciais de

internamento para menores”, (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 capacidade da rede de centros da resposta suficiente ás necesidades existentes. A Xunta

de Galicia conta con 125 prazas nos centros de internamento que cubren suficientemente as

necesidades existentes”.

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:  20459, formulada polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e  outros/as

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

necesidade  de  prohibir  a  caza  nas  zonas  libres  reguladas  polo  artigo  9  da  Lei

13/2013, de caza de Galicia, naqueles casos nos que estean situadas a menos de 15

quilómetros  dunha  zona  queimada”,  (publicada  no  BOPG  número  219  do  29  de

novembro 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 Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Como establece a Lei 13/2013, de caza de Galicia, o exercicio da caza nas zonas libres

permítese sempre que se respecten as limitacións que establece a propia lei e demais

normativa de aplicación en materia cinexética. Polo tanto, a xestión destes terreos faise

cumprindo estas premisas.

Nestes momentos disponse de estudos técnicos que servirán de base para a elaboración

de  plans,  e  que  comprenden  a  análise  algo  máis  de  40.000  hectáreas  de  terreos

cinexéticos en réxime cinexético común, nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra.

Estes  estudos  inclúen  traballos  de  mostraxe  e  censo  sobre  as  especies,  ademais  de

análises das características do medio físico. Segundo a información dispoñible, do total de

superficie  cinexética  de  Galicia,  preto  de  2,7  millóns  de  hectáreas  corresponden  con

terreos  en  réxime  cinexético  especial  (tecor)  e  algo  máis  de  154.000  hectáreas

corresponderían con zonas libres de caza. Así mesmo, e de acordo coa última información

dispoñible na Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre os incendios acaecidos durante
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o mes de outubro, neses episodios viuse afectada polos lumes unha superficie equivalente

ao 1,3% no caso dos tecor, e dun 2,8% no caso das zonas libres.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: e

68
0b

8f
9-

8d
56

-f
41

4-
13

d0
-4

ce
31

62
bf

8a
8

98949



Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 20561 formulada polo Grupo

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

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que está a levar a cabo o

Goberno galego para axilizar o pagamento da cantidade que debe o Estado español

polo  tratamento  dunhas  10.000  toneladas  de  fuel  procedentes  da  catástrofe  do

Prestige depositadas en Sogarisa desde o ano 2002”, (publicada no BOPG número 219

do 29 de novembro 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 Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,

que ten o seguinte contido:

“Desde o ano 2009, trasladóuselle ao Ministerio de Medio Ambiente a necesidade de tratar

os residuos restantes.  A Consellería de Medio Ambiente segue a reclamar o tratamento

destes residuos. De feito, a última comunicación enviada ao Ministerio realizouse o pasado

11 de xaneiro de 2018. Nela, a Xunta de Galicia reclama ao Goberno central o abono do

importe necesario para o tratamento dos residuos restantes.”

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 Pleno número: 21150 formulada polo Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “as  previsións  do  Goberno  galego

respecto  da  elaboración  dun  novo  Proxecto  de  lei  de  transición  hidrolóxica  para

Galicia”,  (publicada no BOPG número 226 do 14 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

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Galicia  conta  coa  súa  normativa  de  planificación  hidrolóxica:  o  Plan  Hidrolóxico  da

Demarcación Hidrográfica Galicia Costa do ciclo 2015-2021. Este Plan é a ferramenta de

planificación, xestión e ordenación dos recursos hídricos de Galicia-Costa e define a política

a seguir en materia de augas. Os seus obxectivos fundamentais son acadar o bo estado das

masas  de  auga  e  promover  o  seu  uso  sostible,  así  como  satisfacer  axeitadamente  as

demandas de auga en equilibrio co medio ambiente.

O plan guiase por criterios de sostibilidade no uso da auga mediante a xestión integrada e a

protección a longo prazo dos recursos hídricos, a prevención da deterioración do estado das

augas,  a  protección  e  mellora  do  medio  e  os  ecosistemas  acuáticos  e  a  redución  da

contaminación. Esta planificación contribúe a paliar os efectos das inundacións e secas.

O documento foi elaborado tendo en conta as circunstancias e condicionantes do momento,

coa participación de todas as administracións públicas e coas achegas recibidas durante os

distintos procesos de participación pública.

A preocupación polo estudo sobre o impacto ambiental  e  o futuro cambio climático nos

recursos hídricos é xeneralizada e estase a traballar e a analizar desde todos os ámbitos, a

nivel europeo, estatal, autonómico e local. 
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Desde a Xunta de Galicia seguirase traballando para acadar esta adaptación mediante a

revisión da planificación polo  procedemento  establecido e  en coordinación coas demais

administracións. O proceso de revisión do plan hidrolóxico comezará no primeiro semestre

do 2018.”

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: 17727, formulada polo Grupo

Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Miguel Ángel Tellado Filgueira e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo para o impulso do papel

da Inspección de Traballo como garante dun emprego de calidade”,  (publicada no BOPG

número 188 do 6 de outubro 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Esta pregunta foi  atendida na intervención da secretaria  xeral  de Emprego da Consellería de

Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 22983 que tivo lugar na sesión

do 2 de maio de 2018 da Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-emprego-

2018-05-02?part=4df5798d-81ac-4294-bd9e-a4aa0417a82d&start=10201.”

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: 20460 formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo

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

respecto da xestión pública levada a cabo en relación cos Terreos Cinexéticos de

Réxime  Común  regulados  polo  artigo  9  da  Lei  13/2013,  de  caza  de  Galicia,  a

existencia de plans técnicos para estes terreos en cada provincia e a realización de

estudos da poboación da fauna fuxida dos incendios refuxiada neles, así como a súa

opinión referida á necesidade de prohibir a caza nas zonas libres situadas a menos

de 15 quilómetros dunha zona queimada”, (publicada no BOPG número 220 do 30 de

novembro 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 Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,

que ten o seguinte contido:

“Como establece a Lei 13/2013, de caza de Galicia, o exercicio da caza nas zonas libres

permítese sempre que se respecten as limitacións que establece a propia lei  e demais

normativa de aplicación en materia cinexética. Polo tanto, a xestión destes terreos faise

cumprindo estas premisas.

Nestes momentos disponse de estudos técnicos que servirán de base para a elaboración

de  plans,  e  que  comprenden  a  análise  algo  máis  de  40.000  hectáreas  de  terreos

cinexéticos en réxime cinexético común, nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra.

Estes  estudos  inclúen  traballos  de  mostraxe  e  censo  sobre  as  especies,  ademais  de

análises das características do medio físico. Segundo a información dispoñible, do total de

superficie  cinexética  de  Galicia,  preto  de  2,7  millóns  de  hectáreas  corresponden  con

terreos  en  réxime  cinexético  especial  (tecor)  e  algo  máis  de  154.000  hectáreas

corresponderían con zonas libres de caza. Así mesmo, e de acordo coa última información
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dispoñible na Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre os incendios acaecidos durante

o mes de outubro, neses episodios viuse afectada polos lumes unha superficie equivalente

ao 1,3% no caso dos tecor, e dun 2,8% no caso das zonas libres.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 2

9f
9c

ed
2-

e7
c7

-a
27

7-
4f

30
-8

fe
29

b0
68

e4
2

98959



Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 20558 formulada polo Grupo

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

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as actuacións que está a levar a cabo o

Goberno galego para axilizar o pagamento da cantidade que debe o Estado español polo

tratamento  dunhas  10.000  toneladas  de  fuel  procedentes  da  catástrofe  do  Prestige

depositadas en Sogarisa desde o ano 2002, a existencia dunha partida específica para

ese fin nos orzamentos do Estado ou, se é o caso, a demanda da súa consignación, así

como  a  posible  aplicación  da  modificación  de  prazos  por  razóns  excepcionais  que

permite a Lei 22/2011, de residuos e solos contaminados”, (publicada no BOPG número

220 do 30 de novembro 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 Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que

ten o seguinte contido:

“Desde o ano 2009, trasladóuselle ao Ministerio de Medio Ambiente a necesidade de tratar os

residuos restantes. A Consellería de Medio Ambiente segue a reclamar o tratamento destes

residuos.  De feito,  a  última comunicación enviada ao Ministerio  realizouse o pasado 11 de

xaneiro de 2018. Nela, a Xunta de Galicia reclama ao Goberno central o abono do importe

necesario para o tratamento dos residuos restantes.”

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: 21151 formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as conclusións do informe elaborado

pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio en relación coa actual

situación de seca en Galicia, a opinión do Goberno galego referida á necesidade de

combater a seca na época de chuvias e as súas previsións respecto da revisión da

súa política relativa á auga,  a elaboración dun novo Proxecto de lei  de transición

hidrolóxica para Galicia e a adopción de medidas de prevención de xeito inmediato”,

(publicada no BOPG número 226 do 14 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 Medio Ambiente e

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Galicia  conta  coa  súa  normativa  de  planificación  hidrolóxica:  o  Plan  Hidrolóxico  da

Demarcación Hidrográfica Galicia Costa do ciclo 2015-2021. Este Plan é a ferramenta de

planificación, xestión e ordenación dos recursos hídricos de Galicia-Costa e define a política

a seguir en materia de augas. Os seus obxectivos fundamentais son acadar o bo estado das

masas  de  auga  e  promover  o  seu  uso  sostible,  así  como  satisfacer  axeitadamente  as

demandas de auga en equilibrio co medio ambiente.

O plan guiase por criterios de sostibilidade no uso da auga mediante a xestión integrada e a

protección a longo prazo dos recursos hídricos, a prevención da deterioración do estado das

augas,  a  protección  e  mellora  do  medio  e  os  ecosistemas  acuáticos  e  a  redución  da

contaminación. Esta planificación contribúe a paliar os efectos das inundacións e secas.

O documento foi elaborado tendo en conta as circunstancias e condicionantes do momento,

coa participación de todas as administracións públicas e coas achegas recibidas durante os

distintos procesos de participación pública.
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A preocupación polo estudo sobre o impacto ambiental  e  o futuro cambio climático nos

recursos hídricos é xeneralizada e estase a traballar e a analizar desde todos os ámbitos, a

nivel europeo, estatal, autonómico e local. 

Desde a Xunta de Galicia seguirase traballando para acadar esta adaptación mediante a

revisión da planificación polo  procedemento  establecido e  en coordinación coas demais

administracións. O proceso de revisión do plan hidrolóxico comezará no primeiro semestre

do 2018.”

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/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 13031, formulada 

polo  Grupo Parlamentario  Popular  de Galicia,  a  iniciativa  de dona Teresa Egerique 

Mosquera  e  outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “o  balance  dos 

resultados da primeira edición de Conecta Fiction”, (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 información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento – na sesión 

da Comisión 4ª do 3.05.2018- ao darlle resposta á pregunta 21849 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 oral en Comisión  número: 14097, formulada polo

Grupo dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre “a  necesidade  de  mellorar  as  instalacións  e

dotación  dos  centros  de  execución  de  medidas  xudiciais  de  internamento  de

menores”,  (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:

“Non é exacto  que no sistema de reforma de  menores  exista  privatización,  saturación,

deficiencias  nas  instalacións  dos  centros,  falta  de  persoal,  precariedade  laboral  e

convivencia de menores con diversas patoloxías.

Nos centros de execución de medidas xudiciais non existe saturación, de feito, durante os

anos 2012 e 2013 a Xunta de Galicia, con motivo do aumento das medidas impostas polos

xuíces de menores, realizou un importantísimo esforzo incrementando o número de prazas

de internamento, que pasaron de 94 en 2009 a 125 actualmente. Este número mantense

actualmente  e son suficientes para a execución das medidas de internamento  impostas

polos xulgados de menores. 

A imposición de medidas de internamento sufriu un importante incremento entre os anos

2009 a 2012 pasando de 318 medidas executadas en 2009 a 415 en 2011 e 390 en 2012.

Ante  esa  situación  o  Goberno  galego  incrementou  progresivamente  as  prazas  de

internamento mediante a realización de addendas aos contratos nese momento existentes e

aumentando a capacidade do centro público Avelino Montero. Así o número de prazas pasou

de 94 prazas en 2009 a 125 actualmente.

Pàxina 1 de 2

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/651647
03/05/2018 12:58

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 3

b8
ad

27
4-

25
89

-b
88

5-
15

c4
-1

bd
7c

64
61

73
6

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
03/05/2018 12:58:56

98968



A ocupación media dos centros de internamento na actualidade é dun 70,8%, polo tanto o

sistema  actual  de  xestión  dos  internamentos  impostos  polos  xulgados  de  menores  é

adecuado.

O Goberno galego non considera suficiente a presenza nos centros de menores dun técnico

e persoal auxiliar. Non é esta a ratio mínima esixida na normativa autonómica nin a esixida

nos procedementos de selección de entidades para a sinatura de convenios de colaboración

para a atención residencial  e a atención educativa integral  cos menores que teñan que

cumprir medidas xudiciais.

A ratio de persoal nos centros de menores ven regulada no Decreto 329/2005, do 28 de

xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia. 

A xestión da execución das medidas xudiciais  de privación de liberdade nos centros de

internamento Concepción Arenal na Coruña, Monteledo e Montefiz en Ourense corresponde

a entidades privadas sen ánimo de lucro coas que a Xunta de Galicia asina convenios de

colaboración. Dentro das obrigas das entidades están a de garantir a vixilancia no centro

para o que debe contar co persoal necesario que leve a cabo as ditas funcións.”

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:  24329, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e  outros/as

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “os  datos  referidos  aos  expedientes

sancionadores  abertos  pola  Xunta  de  Galicia  dende  ao  ano  2009  ao  Concello  de

Barreiros por infraccións medioambientais derivadas da falla de funcionamento das

estacións depuradoras de augas residuais situadas nel e as súas previsións respecto

da  consignación,  para  o  ano  2018,  dunha  partida  orzamentaria  específica  para

arranxar esta situación”, (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  Medio Ambiente e

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“Desde o ano 2009, Augas de Galicia abriu seis expedientes sancionadores no concello de

Barreiros, tres deles relacionados co lugar de Reinante. 

Cómpre  lembrar  que  as  competencias  en  materia  de  saneamento  e  abastecemento

atribúense aos concellos pola normativa básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2

de abril, reguladora das bases de réxime local así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de

Administración Local de Galicia, e a normativa sectorial en materia de augas, a lei 9/2010,

do 4 de novembro, de augas de Galicia,  a cal lles outorga as atribucións en materia de

subministro de auga, sumidoiros e tratamento de augas residuais, e establece tamén, como

servizos que todo concello  debe prestar,  por si  mesmo ou asociado,  entre outros,  o de

abastecemento domiciliario de auga potable e saneamento. 

A Administración Autonómica ten atribuído o apoio ás administración locais e a colaboración

e axuda para un desenvolvemento mais eficaz destas competencias municipais.

Por parte de Augas de Galicia, dentro do ámbito de colaboración e apoio ao concello para

un  desenvolvemento  mais  eficaz  das  súas  competencias  municipais  de  saneamento,

redactouse un proxecto de nova EDAR de San Miguel de Reinante. O obxectivo é mellorar o
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funcionamento de todo o  sistema de depuración desta  zona e  conseguir  que as  augas

residuais  sexan  depuradas  cumprindo  a  normativa  existente.  Este  proxecto  está

actualmente en supervisión.”

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:  24333, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Luis Villares Naveira e outros/as deputados/as do

mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno

central da implementación dun plan de mellora da rede estatal de estradas en Galicia con

fin de reducir  a sinistralidade e o  índice de risco de accidentes nos puntos negros e

vermellos,  así  como  a  execución  no  ano  2018  das  melloras  máis  urxentes  nela  na

provincia de Lugo”, (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 Infraestruturas e Vivenda, que ten o

seguinte contido:

“O Ministerio de Fomento licitou, en xaneiro do 2018 e por un orzamento de 2,92 millóns de

euros,  o  contrato  ‘Rehabilitación  estrutural  do  firme na  estrada  N-642.  Puntos  quilométricos

26,950 ao 28,800 e 36,500 ao 55,000’, que permitirá reparar zonas danadas e renovar a capa de

rodaxe en varios tramos da N-642 nos termos municipais de Barreiros, Foz, Burela e Cervo.

 Así  mesmo,  o  Ministerio  de Fomento  anunciou,  o 4  de abril  de 2018,  o  inicio  de traballos

urxentes de reparación do firme, cun custo total de 2,82 millóns de euros,  nos seguintes tramos

da Rede de Estradas do Estado en Lugo:

Estrada N-642, do p. k. 2.200 ao 7.870 (tramo Porto-Ribadeo)

Estrada N-540, do p. k. 18,000 ao 64,000.

Estrada N-547, do p. k. 18,700 ao 42,600.

Zonas puntuais da autovía A-6, do p. k. 413,200 ao 540,000

En todo caso,  e con respecto á adopción de medidas específicas de mellora da seguridade

viaria,  sinalar  que  a  Xunta  de  Galicia  xa  trasladou  ao  Ministerio  de  Fomento,  en  diversas

ocasións,  a  necesidade  de  actuar  nos  firmes  das  estradas  de  titularidade  estatal.  Lembrar,

ademais, que no marco do Debate anual de política xeral da Comunidade Autónoma aprobouse

unha  resolución  que  instaba  á  Xunta  de  Galicia  a  demandar  do  Goberno  do  Estado  as

actuacións  necesarias  para  mellorar  a  seguridade  viaria  nos  treitos  de  concentración  de

accidentes da rede da súa competencia.
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A Xunta deu traslado deste acordo parlamentario sinalando a oportunidade de adoptar estas

medidas  de  acordo  con  Plan  de  Seguridade  Viaria  de  Galicia  2016-2020,  elaborado  polo

Goberno galego.

Indicar  ademais  que,  no que  respecta  aos sistemas de contención  de vehículos,  a  Axencia

Galega de Infraestruturas aplica a normativa estatal vixente na materia:  a Orde Circular 35/2014

do  Ministerio  de  Fomento,  tanto  para  os  proxectos  de  nova  construción  como  para  ós  de

acondicionamento das existentes onde se vaian a instalar estes sistemas.

Ademais, a Administración autonómica, no marco do Plan de Seguridade Viaria 2016-2020, vén

colaborando  habitualmente  coas  asociacións  de  motoristas  de  cara  a  adoptar  as  medidas

necesarias para evitar accidentes e reducir as súas consecuencias. En concreto, ten previsto

seguir desenvolvendo nos anos 2018 e 2019 medidas específicas para a seguridade viaria dos

motoristas como as levadas a cabo no ano 2017: formación en condución segura de motoristas;

eliminación de obstáculos nas marxes das estradas; ou colocación de sistemas de protección de

motoristas, especialmente continuando coa súa implantación nas autoestradas de titularidade

autonómica.

Por último, lembrar que a Xunta de Galicia está a desenvolver a 2ª fase do Plan de Transporte

Público de Galicia, con horizonte de finais de 2019. Dentro destes traballos o Goberno galego

manterá unha liña de participación activa con todos os axentes implicados. Nestes momentos ten

aberto xa  o primeiro  dos dous procesos de información pública  previstos,  nos que calquera

administración, colectivo ou particular poder facer as súas achegas, suxestións e propostas.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25235, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo,  sobre  “as previsións do Goberno galego referidas á

inclusión do Observatorio dos ríos de Galicia no organigrama da Consellería de Medio

Ambiente  e  Ordenación  do  Territorio,  así  como  os  datos  referidos  ao  seu

funcionamento, financiamento e actividade que vai levar a cabo”, (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  Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o

seguinte contido:

“O referido órgano colexiado adscríbese á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do

Territorio,  tal e como establece o artigo 3 do Decreto 15/2018, do 25 de xaneiro, polo que se

crea e regula o Observatorio Autonómico dos ríos de Galicia.

O observatorio concíbese como un  órgano colexiado de asesoramento apoio e consulta,

encaixando, polo tanto, as súas funcións no establecido no artigo 22 da Lei 16/2010, do 17

de decembro, de Administración Xeral e Sector Público de Galicia.

O Decreto 15/2018, do 25 de xaneiro, dedica o seu capítulo III  ao desenvolvemento das

normas  básicas  de  funcionamento  deste  órgano  consultivo.  No  punto  6  do  artigo  12,

contémplase a cuestión formulada ao respecto do seu réxime de funcionamento.

En canto ao financiamento, a resposta a esta cuestión inclúese na disposición adicional

primeira do citado decreto, mentres que a súa estrutura e composición vén detallada no

capítulo II.

O  decreto  dedica o  seu  artigo  6  a  detallar  a  presidencia  do Observatorio.  O resto  dos

representantes da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que formarán

parte deste órgano consultivo, así como as súas funcións, están especificados nos artigos 7,

8 e 9 do citado decreto.
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En total,  conforman este órgano consultivo un total  de 35 membros.  A súa composición

atende  á  necesidade  de  contar  coa  máxima  representatividade  dos  principais  sectores

implicados na xestión nas materias incluídas dentro do seu ámbito de aplicación, acorde en

todo caso coa natureza deste órgano de asesoramento.”

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:  25814, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e  outros/as

deputados/as  do mesmo grupo,  sobre  “as  previsións  de actuacións Goberno galego en

relación á Rede Natura”, (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  Medio  Ambiente  e

Ordenación do Territorio, que ten o seguinte contido:

“A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ten prevista a elaboración nesta

lexislatura dunha nova proposta de declaración de lugares de importancia comunitaria (LIC) ou

ampliación dos xa existentes.

Galicia conta un alto nivel  de protección da biodiversidade, no que se inclúen os 7 parques

naturais,  o  parque  nacional,  5  humedais  protexidos,  8  monumentos  naturais,  2  paisaxes

protexidas e diversos espazos naturais de interese local (ENIL) e espazos privados de interese

natural (EPIN). Ademais, hai 59 zonas especiais de conservación (ZEC) e 16 zonas de especial

protección para as aves (ZEPA).

Con todo, como xa se indicou, a Consellería está estudando unha nova ampliación dos LIC; o

que implicará contar con maior superficie natural protexida. 

O importe total  de fondos empregados na Rede Natura nos últimos 9 anos supera os 31,5

millóns de euros. Non se descarta a posibilidade de empregar calquera fondo dispoñible para

proxectos concretos.”

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:  25835, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “que tipo de controis das actuacións contratadas

para o servizo de limpeza de marxes en tramos fluviais de Galicia se realizan polos

servizos provinciais da Dirección Xeral de Patrimonio Natural”,  (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  Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que ten o

seguinte contido:

“Os controis  das actuacións realizadas no marco do contrato de servizo de limpeza de

sendas fluviais foron realizados polo persoal designado polos distintos servizos provinciais

de Patrimonio  Natural.  Os técnicos  comprobaron o  axuste  dos traballos  ao contido  dos

pregos de prescricións técnicas e cláusulas administrativas e ao cumprimento das obrigas

dos fondos FEADER. 

Nas catro provincias, os traballos desenvolvéronse con total conformidade. Así consta na

acta de recepción emitida polo director do contrato correspondente. En total, concorreron a

este contrato 37 empresas.”

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:  26193, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as deputados/as

do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto do uso do Mecanismo de

Financiamento do Capital Natural, xestionado polo Banco Europeo de Investimentos, para

proxectos relacionados coa protección da biodiversidade, así como a súa opinión referida

ao contido do informe do WWF en relación co Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia”,

(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  Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que

ten o seguinte contido:

“A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ten prevista a elaboración nesta

lexislatura dunha nova proposta de declaración de lugares de importancia comunitaria (LIC) ou

ampliación dos xa existentes.

Galicia  conta  un  alto  nivel  de  protección  da  biodiversidade,  no  que  se  inclúen  os  7  parques

naturais, o parque nacional, 5 humedais protexidos, 8 monumentos naturais, 2 paisaxes protexidas

e  diversos  espazos  naturais  de  interese  local  (ENIL)  e  espazos  privados  de  interese  natural

(EPIN). Ademais, hai 59 zonas especiais de conservación (ZEC) e 16 zonas de especial protección

para as aves (ZEPA).

Con todo, como xa se indicou, a Consellería está estudando unha nova ampliación dos LIC; o que

implicará contar con maior superficie natural protexida. 

O importe total de fondos empregados na Rede Natura nos últimos 9 anos supera os 31,5 millóns

de euros. Non se descarta a posibilidade de empregar calquera fondo dispoñible para proxectos

concretos.”

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/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26559, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luís Rivas Cruz e outros/as 

deputados/as do mesmo grupo, sobre “os fondos públicos da Administración galega para 

labores de restauración e traballos de concentración parcelaria, así como ás contías da 

PAC investidas na zona afectada polo proxecto de reapertura da mina de cobre existente 

nos  concellos de  Touro  e  do  Pino, e  a  opinión  do  Goberno  galego  respecto  da 

desaparición  de  máis  de  350  hectáreas  de  fincas  parceladas”,  (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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

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

Comisión  7ª  do  13.04.2018-  ao  darlle  resposta  á  pregunta  26560  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 04/05/2018 15:00:32
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26675, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de don David Rodríguez Estévez e outros/as deputados/as 

do mesmo grupo, sobre “as razóns da Xunta de Galicia para derrogar, a través do Decreto 

11/2018, do 18 de xaneiro, a Orde do 10  de decembro de 1984, pola que se declara o 

acivro (Ilex aquifolium, L) especie protexida no territorio da Comunidade Autónoma de 

Galicia”, (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 doTerritorio, 

que ten o seguinte contido:

“Esta decisión trátase dun axuste normativo, que responde a que na actual lexislación vixente 

aplicable  (tanto  estatal  como  a  nivel  da  comunidade  autónoma)  sobre  conservación  da 

biodiversidade non está considerada a  protección específica do acivro. Esta especie tampouco 

está incluída no catálogo galego de especies ameazadas, regulado polo Decreto 88/2007. O 

obxecto foi aportar maior seguridade xurídica en relación co estatus legal desta especie .

Esta situación, en todo caso, non supón ningún obstáculo para calquera tipo de iniciativa que se 

puidera impulsar para a súa posible incorporación no catálogo galego de especies ameazadas, 

proposta  que  deberá  xustificarse  e  enmarcarse,  como  non  pode  ser  doutro  xeito,  no 

procedemento establecido no artigo 8 do Decreto 88/2007.”

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:  26996, formulada  polo  Grupo

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

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a situación na que se atopan cada un

dos tramos pendentes da Vía de Alta Capacidade Costa Norte, o inicio dos trámites e

os prazos previstos para a expropiación das propiedades afectadas, así como para o

remate definitivo da vía”, (publicada no BOPG número 272 do 7 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 Infraestruturas e

Vivenda, que ten o seguinte contido:

“A Axencia Galega de Infraestruturas continúa coa actuación da vía de altas prestacións da

Costa Norte a través da licitación, o 5 de marzo de 2018, da asistencia técnica de servizos

para a redacción do proxecto ‘Actualización da VAC da Costa Norte. Treito:  AG-64 (San

Sadurniño) - Sanguiñeira; e redacción do estudo informativo e estudo de impacto ambiental

da nova ponte sobre a ría de Viveiro e conexión da VAC Costa Norte coa LU-540’.

Así mesmo, está previsto ir actualizando sucesivamente os proxectos dos restantes treitos. 

En  canto  aos prazos,  considerando  que a  referida  asistencia  técnica  se  licitou  en data

recente, o 5 de marzo de 2018, e que é posible que haxa algún axuste que poida modificar a

ocupación nalgunha das fincas afectadas, é necesario agardar a definir esas afeccións para

iniciar o proceso de expropiacións das propiedades afectadas pola vía de altas prestacións.  

Por último, no que respecta á conexión con Cariño, cómpre en primeiro lugar desenvolver a

vía de altas prestacións desde a AG-64 para ir desenvolvéndoa cara ao norte, tal e como se
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sinalou nas reunións que se mantiveron cos alcaldes dos concellos polos que discorre a vía

de altas prestacións.”

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 03/05/2018 12:58:19
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  27250, formulada  polo  Grupo 

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

Antonio Quiroga Díaz, sobre  “as medidas postas en marcha ou previstas pola Xunta de 

Galicia para eliminar a avespa velutina no medio rural, as técnicas e o veleno que está a 

utilizar para ese fin, así como as súas previsións respecto da prestación de colaboración 

técnica e económica ás diferentes asociacións e concellos para a súa erradicación”, 

(publicada no BOPG número 278 do 16 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

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

Comisión  7ª  do  13.04.2018-  ao  darlle  resposta  á  pregunta  27249  sobre  o  mesmo tema e 

formulada polos mesmos deputados.”

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 04/05/2018 15:00:15
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  27423, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e 

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o financiamento asignado a cada un dos 

24 grupos de desenvolvemento rural  con cargo á medida Leader de desenvolvemento 

rural para dinamizar o agro galego, os proxectos financiados, así como os que quedaron 

sen financiamento en cada un deses grupos”, (publicada no BOPG número 278 do 16 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  do 

Medio Rural, que ten o seguinte contido:

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

Comisión  3ª  do  5.04.2018-  ao  darlle  resposta  á  pregunta  27422  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 04/05/2018 14:59:59
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  27707, formulada  polo  Grupo

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

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

Galicia en relación coa fenda existente na contía das pensións entre mulleres e homes,

a avaliación do seu impacto na economía a medio prazo e as medidas adoptadas ou que

vai levar a cabo para procurar unha suba significativa da contía media das pensións do

colectivo  feminino,  así  como  as  xestións  realizadas  diante  do  Goberno  central  ao

respecto”,  (publicada no BOPG número 281 do 22 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 Economía, Emprego e Industria,

que ten o seguinte contido:

“Esta  pregunta  foi  atendida na intervención  do director  xeral  de  Orientación e  Promoción

Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta

27705 que tivo lugar na sesión do 5 de marzo de 2017 da Comisión 3ª de Economía, Facenda

e Orzamentos.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facenda-

orzamentos-2018-04-05?part=bcbd7714-eac9-4880-8f0d-c33a70383ee2&start=6748.”

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:  27889, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  María  Luisa  Pierres  López   e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as intencións do Goberno galego referidas ao

establecemento de axudas para as persoas maiores de 65 anos con menos recursos, para o

pagamento dos gastos  de  mantemento  ou subministracións básicas  dunha vivenda en

réxime de propiedade”, (publicada no BOPG número 281 do 22 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 Infraestruturas e Vivenda, que ten o

seguinte contido:

“As axudas ás que fai referencia a iniciativa estaban dirixidas a facer fronte a gastos derivados de

consumos no fogar, como electricidade, auga, etc., pero non para o acceso á vivenda ou a súa

rehabilitación, que son os obxectivos básicos de todos os plans de vivenda aprobados ata o de

agora.

En todo caso, cómpre recordar que desde a Xunta de Galicia se impulsan diferentes programas e

axudas dirixidas a apoiar as unidades de convivencia máis vulnerables co obxecto de contribuír á

mellora das súas condicións de vida.”

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:  28046, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Luis Villares Naveira e dona Carmen Santos

Queiruga, sobre  “a axenda institucional, a  composición da delegación, os gastos e a

avaliación dos resultados da viaxe que realizou  a directora da Axencia de Turismo de

Galicia a Londres entre o 6 e o 7 de novembro de 2017”, (publicada no BOPG número 285

do 28 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 Axencia

de Turismo de Galicia, que ten o seguinte contido:

“Turismo de Galicia,  asistíu un ano máis, e como vén sendo habitual,  á WORLD TRAVEL

MARKET 2017 (en Londres, do 6 ao 8 de novembro)

Cómpre entender que se trata da feira de turismo máis importante do mundo, xunto a ITB de

Berlín e FITUR Madrid, epicentro da industria global do turismo.

A delegación  institucional  de  Galicia  estivo  composta  por  dous  membros  de  Turismo  de

Galicia: a directora xeral, e a directora de Promoción, como apoio as accións promocionais e

mantendo citas con responsables de empresas de servizos turísticos internacionais durante a

súa asistencia. 

Os gastos relacionados coa viaxe foron os seguintes:

-Directora de Turismo de Galicia: billete de avión e aloxamento (6-7 de novembro, unha noite):

386,61€.

-Directora de Promoción: billete de avión e aloxamento (5-8 de novembro, 3 noites): 777€

A directora de Turismo de Galicia estivo presente no certame durante a primeira xornada, día

de maior actividade, regresando a Galicia na xornada seguinte para retomar a súa axenda. 

A axenda institucional da directora na feira foi a seguinte:

-  Inauguración do stand de Turespaña,  onde se atopaba o espazo galego con 50 m2 de

superficie, dividido en zona de traballo para as relacións comerciais dos profesionais galegos e

dun espazo difusor da oferta turística galega composto por tres mostradores. 

páxina 1 de 3

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/660149
04/05/2018 13:13

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: c

93
49

e9
0-

da
15

-d
98

7-
be

a2
-7

c2
86

cc
06

16
4

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
04/05/2018 13:13:20

99001



A directora recibiu no módulo de Galicia ás autoridades que presidían este acto mantendo

encontros coas mesmas: o ministro de Enerxía,  Turismo e Axenda Dixital,  a  secretaria  de

Estado de Turismo, así como o director de Turespaña.

- Asistiu á rolda de prensa ofrecida polo ministro de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, sobre o

mercado británico nas diferentes Comunidades Autónomas.

-Reunións e  diferentes  encontros con profesionais,  operadores e intermediarios  de ámbito

internacional,  co obxecto de promover a inclusión de Galicia nos seus programas e/ou de

manter  e  ampliar  produtos  e  recursos  do  destino  con  aqueles  que  xa  traballan  a  nosa

Comunidade. 

-Encontro coa delegación do noso sector turístico galego, que se achegou ata a feira.

-Unha vez rematada esta  primeira xornada feiral, asistencia á recepción na Embaixada de

España,  ofrecida ao sector  turístico  inglés  e  español.  Este  acto ofrece a oportunidade de

establecer relacións e contactar  con responsables de empresas turísticas,  co fin  de dar a

coñecer e potenciar a oferta turística galega.

Os principais obxectivos da presenza da directora de Turismo de Galicia foron:

-Reforzar e potenciar a  presenza de Galicia como destino turístico durante todo o ano nunha

das feiras de maior repercusión a nivel mundial, que reúne a 50.000 profesionais do sector e

máis de 3.000 xornalistas. O mercado británico esta a medrar en Galicia cun crecemento do

14%. 

-Apoiar aos máis de trinta profesionais do sector turístico galego que asistiron a este certame

coa finalidade de establecer contactos comerciais internacionais.

-Xerar  oportunidades  de  negocio  para  Galicia  a  través  dos  encontros  con  directivos  e

responsables de empresas turísticas internacionais.

-Xerar  sinerxias  entre  a  administración  e  a  empresa  privada.  A maioría  dos  empresarios

galegos asistiron á feira na misión coordinada polo Clúster Turismo de Galicia.

Os resultados das asistencias a feiras estratéxicas como é o caso da WTM londinense, vénse

nos resultados acadados o pasado ano. Así o mercado británico rexistrou un comportamento

positivo. En particular, incrementouse tanto a cifra de viaxeiros aloxados –un 12,6%- coma o

volume de noites –un 12,7% en particular-.

páxina 2 de 3

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: c

93
49

e9
0-

da
15

-d
98

7-
be

a2
-7

c2
86

cc
06

16
4

99002



É o oitavo ano consecutivo no que se observa un crecemento do turismo británico en Galicia. A

tendencia  positiva  comeza  en  2010  –rompendo  as  caídas  rexistradas  nos  dous  anos

anteriores- e continúa ata o 2017 con incrementos de diversa intensidade. Tal circunstancia

eleva os niveis finais a algo máis de 84 mil viaxeiros aloxados e preto de 170 mil noites nos

establecementos regrados de Galicia, cifras que supoñen máximos históricos.

Xunto con Irlanda e EE.UU. o mercado británico presenta en 2017 o mellor comportamento

relativo no ámbito do turismo internacional.

Representa en 2017 o 6,8% do total da demanda turística internacional de Galicia e sitúase

como o sexto mercado estranxeiro da nosa comunidade por detrás de Portugal,  Alemania,

Italia, Francia e EE.UU. Mellora en 0,2 puntos a súa cota de mercado en relación ao 2016.

No que respecta á peregrinación a Santiago, ocupan o 7º posto entre as nacionalidades con

máis presenza 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 04/05/2018 13:13:20
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  28255, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Socialistas de Galicia,  a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as 

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego referida á necesidade 

de combater a curta ilegal de madeira e a posible chegada ao porto de Vigo de madeira 

de  Brasil  procedente  de  curta  ilegal, os  controis  levados  a  cabo  ás empresas 

importadoras  dende  o  ano  2009, así como  os  expedientes abertos  e  as  medidas 

correctoras impostas polo incumprimento do Regulamento europeo 995/10 e do Real 

decreto 1088/2015, do 4 de decembro, e as previsións ao respecto”, (publicada no BOPG 

número 285 do 28 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

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

Comisión  2ª  do  3.05.2018-  ao  darlle  resposta  á  pregunta  28254  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 04/05/2018 14:59:51
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  28323, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de don David Rodríguez Estévez e dona Paula Quinteiro 

Araújo, sobre “o custo real para o erario público de Galicia da contratación dos servizos 

da UME e da Operación Centinela para labores de loita contra os incendios forestais nos 

anos 2016 e 2017”, (publicada no BOPG número 285 do 28de 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 do Medio Rural, que ten o 

seguinte contido:

“Esta iniciativa xa foi respondida no Pleno celebrado o 10 de abril de 2018 pola conselleira do 

Medio  Rural,   ao  darlle  resposta  á  pregunta  oral  28322,  sobre  mesmo  tema  e  formulada 

polos/as mesmos/as deputados/as.

Dende o ano 2008 o Goberno galego mantén un convenio de colaboración anual co Ministerio 

de  Defensa  para  levar  a  cabo  unha  misión  de  vixilancia  e  disuasión  contra  os  incendios 

forestais.  Este  contrato  subscrito  determina  que,  en  tempada  de  risco  medio,  o  exército 

despregará  na  nosa  comunidade  un  total  de  27  patrullas  terrestres  e  dous  equipos  de 

mantemento móbil. Porén, cando o risco aumenta a alto, os efectivos chegan ás 50 patrullas e 

un helicóptero  e,  xa  no  caso de  moi  alto,  falamos de  75 patrullas  e  dous  helicópteros  de 

vixilancia. Este reforzo, que se centra fundamentalmente na vixilancia e disuasión nas zonas 

máis afectadas por incendios, está tendo moi bos resultados onde se despregan ditas patrullas, 

polo que este ano o convenio volverase a renovar por un importe similar ao dos últimos anos, 

que ronda os 500.000 euros.”

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:  28554, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de don  Juan Manuel  Díaz  Villoslada   e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a valoración da Xunta de Galicia referida á

situación na que se atopa o vial provisional que atravesa o polígono industrial de Morás, no

concello de Arteixo e as súas posibles consecuencias para a veciñanza, así como as súas

previsións respecto da colaboración co Concello para o seu arranxo e a mellora da súa

seguridade para as persoas usuarias”, (publicada no BOPG número 287 do 4 de abril 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 estrada á que fai referencia a iniciativa é unha vía provisional construída para permitir o tráfico

mentres duran as obras de execución do viario Eixo 0 do parque empresarial  de Morás,  que

coincide coa estrada DP-0512. Polo tanto, unha vez rematen as obras do dito viario,  o tráfico

volverá á antiga estrada e a vía provisional desaparecerá.

A obra está previsto que remate no próximo verán, cun investimento de preto dun millón de euros.

O novo viario mellorará notablemente a antiga estrada DP-0512.

Mentres,  regularmente  procédese  ao  mantemento  da  vía  provisional,  con  obras  como  as

realizadas os días 17 de xaneiro, 19 de febreiro e o pasado 26 de marzo, co obxectivo de reparar

os danos que causa o intenso tráfico de vehículos pesados e lixeiros. A sinalización é clara e tanto

os sinais verticais como as marcas viarias especifican que se trata dunha zona de obras. O límite

de velocidade está establecido nun máximo de 40 km/hora.”

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:  28558, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Xoaquín  María  Fernández

Leiceaga e don José Manuel Pérez Seco , sobre “a posibilidade de inscribir no Rexistro

da Xunta de Galicia novas vivendas turísticas que estean situadas no casco histórico

de Santiago de Compostela e cumpran os requisitos esixidos, así como a suficiencia

da inscrición para a súa oferta polos seus propietarios”, (publicada no BOPG número

287 do 4 de abril 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 ordenación das vivendas de uso turístico é un fenómeno global no que desde a Xunta

vimos traballando intensamente nos últimos anos e que se materializou no decreto que

entrou en vigor hai preto dun ano que está a funcionar con éxito. Este decreto foi deseñado

en  diálogo  co  sector  e  adáptase  ao  marco comunitario,  como amosa o  feito  de  que  o

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o avalara en dúas ocasións, nunha delas fronte á

Comisión Nacional do Mercado da Competencia, que pretendía un decreto máis laxo. Con

todo, os apartamentos turísticos e as vivendas turísticas xa estaban regulados en Galicia a

través  do  Decreto  52/2011.  O  Decreto  12/2017  introducía  como  principal  novidade  as

vivendas de uso turístico.

Turismo  de  Galicia  inscribe  no  rexistro,  REAT  (Rexistro  de  Empresas  e  Actividades

Turísticas de Galicia), as vivendas que cumpren os requisitos establecidos no decreto que

as regula. Cada propietario debe cumprir as normativas sectoriais que lle correspondan, o

cumprimento  das  condicións  esixidas  para  unha  vivenda  de uso  turístico  non  implica  o

cumprimento doutras, posto que o departamento de turismo non realiza comprobacións mais

aló do que esixe a normativa turística.

O Decreto 12/2017 vela pola harmonización de usos e intereses de usuarios, particulares,

empresas e veciños. Así, recolle a posibilidade de que os concellos limiten o número de

vivendas  de  uso  turístico  de  conformidade  coas  súas  competencias  en  materia  de
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urbanismo garantindo a convivencia e limitando as molestias aos residentes. En concreto,

no seu artigo 5.6 establece que ‘os concellos poderán establecer limitacións no que respecta

ao número máximo de vivendas de uso turístico por edificio ou por sector’. E o artigo 41.5

sinala que o ‘destino como vivenda de uso turístico non é posible se está prohibido pola

ordenación  de  usos  do  sector  onde  se  atope,  ou  está  prohibida  polos  estatutos  da

comunidade debidamente inscritos no Rexistro da Propiedade nos edificios sometidos ao

réxime de propiedade horizontal’.

A inscrición  no  rexistro  de  turismo  habilita  para  realizar  a  actividade,  sen  prexuízo  do

cumprimento das normativas sectoriais que correspondan.

Galicia  ten  case  163.000  prazas  de  aloxamento  regrado.  En  total,  contamos  con  oito

tipoloxías diferentes: o 34% son prazas hoteleiras, o 19,8% son de campamentos turísticos,

o 15,8% de vivendas de uso turístico, o 13% de pensións, o 7,9% de albergues turísticos, o

4,4% de turismo rural, o 4,1% de apartamentos turísticos e o 1% de vivendas turísticas. 

Respecto ás vivendas de uso turístico,  cómpre ter  en conta  que o feito  de que figuren

inscritas no REAT (Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia) non quere dicir

que os  seus propietarios  comercialicen a  súa vivenda todos os  días  de ano,  senón en

determinados momentos, pois o requisito é que o fagan ao menos dúas veces ao longo de

todo o ano.”

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 30/04/2018 14:52:07
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  28566, formulada  polo  Grupo

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

nomeamento como alto cargo do Ministerio de Sanidade á actual subdirectora xeral de

Farmacia”, (publicada no BOPG número 287 do 4 de abril 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 plenaria

do 24.04.2018- polo conselleiro de Sanidade ao darlle resposta á pregunta  29466 sobre o

mesmo tema e formulada pola mesma deputada.”

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:  28657, formulada  polo  Grupo

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

Noela Blanco Rodríguez, sobre “o posible nomeamento como alto cargo do Ministerio de

Sanidade da subdirectora xeral de Farmacia cesada recentemente a petición propia”,

(publicada no BOPG número 289 do 11 de abril 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 plenaria

do 24.04.2018- polo conselleiro de Sanidade ao darlle resposta á pregunta  29466 sobre o

mesmo 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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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  29530, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Patricia  Vilán  Lorenzo  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o modelo de xestión e o cronograma de

construción previstos polo Goberno galego para o proxecto do novo aparcadoiro para

o novo Hospital  de Montecelo  en  Pontevedra,  as  súas  intencións en relación  coa

externalización dalgún dos servizos de atención sanitaria e a situación dalgún servizo

de  carácter  sociosanitario  na  ampliación  dese  hospital,  así  como  a  garantía  do

carácter e titularidade pública dos seus servizos sanitarios e a súa atención só por

persoal funcionario público”, (publicada no BOPG número 296 do 25 de abril 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:

“O Plan funcional do novo Hospital Gran Montecelo(xa rematado e entregado no mes de

maio  de 2017),   contou cun alto  grado de consenso (dos profesionais,  das asociacións

veciñais,  e  doutras  administracións  como  o  Concello  de  Pontevedra  e  os  partidos  con

representación no concello). Unha actuación tan importante necesita da colaboración entre

as distintas administracións. 

Os 4.000 profesionais  da EOXI  tiveron unha plataforma web dispoñible,  e  unha liña  de

correo electrónico aberta. 

Recolléronse  preto  de  2.400  enquisas,  para  mellorar  a  funcionalidade  e  o  deseño  do

proxecto do Gran Montecelo.

O plan funcional para o Hospital Gran Montecelo foi presentado o 18 de xullo do 2017.  

O proceso irase desenvolvendo segundo vaia avanzando a tramitación necesaria. Estamos

na  fase  de  elaboración,  tramitación  e  aprobación  do  proxecto  sectorial  de  incidencia

municipal.
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A continuación licitarase a redacción do proxecto de execución, e levarase a cabo a xestión

da expropiación dos terreos.

Co proxecto de execución aprobado e conseguidos os terreos poderase licitar a obra.

O Complexo Hospitalario Gran Montecelo será un hospital público, de titularidade pública e

con persoal do Servizo Galego de Saúde.”

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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X lexislatura. Número 303. 11 de maio de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

99021

ESTRUTURA DO BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

1. PROCEDEMENTOS PARLAMENTARIOS 
1.1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA

1.1.1. NORMAS APROBADAS 
1.1.2. PROPOSTAS DE NORMAS

1.2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1.2.1. INVESTIDURA
1.2.2. MOCIÓN DE CENSURA
1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO
1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI   
1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS
1.3.4. ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
1.3.5. MOCIÓNS
1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI
1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS
1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA
1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA 
1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS
1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS
1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS
1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO
1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

2. ELECCIÓN E COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO
INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO
2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS
2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA

4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2. CORRECCIÓNS DE ERROS



BOLETÍN OFICIAL DO 
PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións: 
Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela. 
Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25 
Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727 




