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1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

ı 37749 - 22585 (10/PRE-007553)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a dispoñibilidade por Portos de Galicia dalgún proxecto para o arranxo da Casa do Reloxo,
situada no concello de Mugardos, así como a valoración polo Goberno galego da posibilidade de
colaboración coa Administración local para a súa rehabilitación e posterior uso polo Concello

124140
ı 37748 - 22843 (10/PRE-007570)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para o remate das obras de contención no noiro do porto
de Santa Cruz, no concello de Oleiros 124142

ı 37931 - 33135 (10/PRE-008808)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as causas do nivel de endebedamento acadado por Galicia no primeiro trimestre de 2018, a
contía total da débeda nas súas diversas modalidades e a súa repercusión para os futuros gobernos

124144
ı 37826 - 26128 (10/PRE-008942)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os datos referidos ao proxecto de dragaxe e rexeneración do fondo da ría de Pontevedra, e as
previsións do Goberno galego respecto da súa licitación, financiamento e execución dos traballos

124147
ı 37820 - 29959 (10/PRE-009032)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as razóns de Portos de Galicia para manter paralizados os convenios asinados para o acon-
dicionamento das zonas portuarias de Covelo e Raxó, no concello de Poio, e as previsións do Go-
berno galego respecto da posta en marcha dos proxectos correspondentes de acordo con eses
convenios e fóra da época estival 124149

ı 37871 - 22469 (10/PRE-009387)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o posible traslado da produción de Conservera de Esteiro S.A. a Carballo 124152



ı 37956 - 22023 (10/PRE-009654)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a valoración da Xunta de Galicia dos datos de facturación das lonxas galegas no ano 2017

124154
ı 38222 - 22192 (10/PRE-009672)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da situación de perda progresiva do contacto entre os
investigadores e os traballadores directos do mar 124156

ı 37753 - 22198 (10/PRE-009675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as accións do Goberno galego en relación co impulso da candidatura de Galicia como candi-
data a albergar o Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos despois de que a
Comisión Europea formulase a supresión deste organismo 124158

ı 37870 - 22478 (10/PRE-009711)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para resolver o problema das frotas
do cerco e do xeito diante da escaseza de sardiña 124161

ı 37868 - 22584 (10/PRE-009738)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a dispoñibilidade por Portos de Galicia dalgún proxecto para o arranxo da Casa do Reloxo,
situada no concello de Mugardos 124163

ı 37835 - 22596 (10/PRE-009743)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para evitar a actual dependencia de Galicia
na produción de semente de moluscos bivalvos 124165

ı 38217 - 22786 (10/PRE-009775)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre o convenio de colaboración asinado pola Xunta de Galicia, o Colexio Oficial de Administra-
dores de Fincas de Galicia e a Asociación Española de Auditores Sociolaborais para a prevención
da detección da violencia de xénero no ámbito veciñal 124167

ı 37833 - 22851 (10/PRE-009780)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre a valoración do Goberno galego en relación co novo acordo pesqueiro asinado entre o Estado
español e o Goberno portugués 124169

ı 37954 - 23038 (10/PRE-009793)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre as melloras que supón a asignación a Galicia das competencias do Laboratorio Comunitario
de Control Bacteriolóxico de Bivalvos en materia de clasificación e control das áreas de produción

124172
ı 37952 - 23102 (10/PRE-009800)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da oportunidade da tramitación da solicitude presen-
tada polo Real Club Náutico de Sanxenxo para a modificación e ampliación da concesión, mentres
non se restaure o litoral afectado pola construción do porto deportivo 124175

ı 38209 - 23298 (10/PRE-009807)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 3 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para remediar a escasa representación política
que teñen as mulleres nos concellos de menos de tres mil habitantes 124177

ı 37950 - 23453 (10/PRE-009849)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da solicitude ao Goberno central da introdución
de modificacións no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar para incremen-
tar o coeficiente redutor da idade de xubilación aplicado aos mariscadores 124179

ı 37948 - 23576 (10/PRE-009896)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da consideración das peculiaridades da frota do xeito
entre os asuntos que se van tratar na xuntanza bilateral entre España e Portugal para achegar á
Comisión Europea unha proposta conxunta de plan plurianual de xestión para a sardiña ibérica

124182
ı 37831 - 23795 (10/PRE-009909)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o libramento das cantidades correspondentes ás
axudas dos plans de produción e comercialización do sector pesqueiro financiados co Fondo Euro-
peo Marítimo e de Pesca pendentes de pagamento ás organizacións de produtores 124185

ı 38204 - 24439 (10/PRE-009956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
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Sobre a valoración da Comisión Interdepartamental de Igualdade respecto do cumprimento da Lei
galega para a prevención e o tratamento da violencia de xénero 124188

ı 38202 - 24441 (10/PRE-009957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia de conclusións dalgún estudo do Goberno galego en relación coa reorganización
dos tempos de traballo e a conciliación entre a vida familiar e a vida laboral 124192

ı 37867 - 24919 (10/PRE-009999)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai a adoptar o Goberno galego para garantir a viabilidade da frota galega
continxentada para o ano 2018 124195

ı 37947 - 24948 (10/PRE-010002)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2018 124197

ı 37946 - 24951 (10/PRE-010003)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2018 124201

ı 38049 - 25515 (10/PRE-010037)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a información do Goberno galego referida ás posibles consecuencias para o acordo de pesca
con Marrocos da súa eventual consideración sen validez polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea
por aplicarse ao Sáhara Occidental e ás augas adxacentes 124205

ı 37943 - 25550 (10/PRE-010044)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a licitación do proxecto de dragaxe da canle de
acceso ao porto de Pontevedra no río Lérez 124208

ı 37830 - 25980 (10/PRE-010091)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns das discordancias existentes entre o Goberno galego e os representantes europeos
en relación co procedemento seguido para a presentación da candidatura de Galicia para o acolle-
mento do Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos 124210
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ı 37827 - 25984 (10/PRE-010092)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre a posibilidade de garantía polo Goberno galego do cumprimento dos criterios legais, estatu-
tarios e procedementais axeitados nos novos plans de explotación aprobados polas confrarías de
Galicia 124213

ı 37866 - 26048 (10/PRE-010094)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co incumprimento da Lei orgánica 3/2007 no re-
ferido á presenza das mulleres nos consellos de administración das empresas públicas, e, en espe-
cial nos das autoridades portuarias de Galicia 124215

ı 38197 - 26167 (10/PRE-010106)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 10 máis
Sobre as medidas que está a desenvolver o Goberno galego en materia de conciliación e corres-
ponsabilidade 124217

ı 37825 - 26255 (10/PRE-010115)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso dalgunha medida, con compromiso
real, para mellorar as pensións das mariscadoras, co fin que non teñan que seguir traballando no
mar máis aló dos 65 anos 124220

ı 37824 - 27178 (10/PRE-010214)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coa sentenza do Tribunal
de Xustiza da Unión Europea referida ao acordo pesqueiro co Reino de Marrocos 124223

ı 38193 - 27334 (10/PRE-010229)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do establecemento de zonas exentas de extracción
da mexilla nas áreas de especial sensibilidade para o percebe de Galicia 124226

ı 38191 - 28305 (10/PRE-010307)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as repercusións que está a ter a situación do Instituto Español de Oceanografía nas sedes
radicadas en Galicia 124229
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ı 37940 - 28338 (10/PRE-010312)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da transferencia
á Xunta de Galicia das competencias en materia de portos e lonxas de interese xeral 124232

ı 37822 - 28422 (10/PRE-010320)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización dalgún tipo de xestión para a pre-
vención das doenzas máis comúns e habituais que padecen as mulleres redeiras 124234

ı 37938 - 28524 (10/PRE-010328)
Grupo Parlamentario de En Marea
Merlo Lorenzo, Juan José e Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia durante o ano 2018 para paliar a situación xe-
rada para o conxunto da cadea económica que depende do polbo pola baixada da descarga e venda
desa especie, así como polo crecemento da súa demanda externa 124239

ı 37799 - 28894 (10/PRE-010368)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do baixo nivel de execución orzamentaria que presentan, no ano 2017, os progra-
mas da Consellería do Mar 723A, Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira,
e 723C, Desenvolvemento sustentable das zonas de pesca 124241

ı 37798 - 29015 (10/PRE-010381)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración polo Goberno galego das repercusións que supoñen, para o desenvolvemento
de actividades desestacionalizadoras na zonas costeiras, os atrancos burocráticos establecidos na
Resolución de Portos de Galicia do 26 de setembro de 2017 para a autorización da ocupación das
zonas portuarias co obxecto de realizar espectáculos públicos ou actividades recreativas

124244
ı 37796 - 29714 (10/PRE-010441)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da demora do Goberno central na ratificación do
Convenio 188 da Organización Internacional do Traballo, relativo ao traballo no sector pesqueiro

124246
ı 37937 - 29804 (10/PRE-010451)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da cota de sardiña asignada á frota galega do xeito
para o ano 2018 124249
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ı 37865 - 29850 (10/PRE-010456)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non establecer unha veda totalmente subvencionada para
o polbo co fin de evitar a sobrecarga doutros recursos pesqueiros e marisqueiros 124252

ı 37746 - 30027 (10/PRE-010475)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da proposta das confrarías da ría de Arousa en re-
lación coa xestión dos espazos de explotación marisqueira 124254

ı 37935 - 30338 (10/PRE-010501)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 3 máis
Sobre a inxerencia doutra administración nas competencias da Xunta de Galicia sobre a xestión da
pesca da sardiña pola arte do xeito 124257

ı 37934 - 30388 (10/PRE-010507)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego respecto da situación de envellecemento que
está a padecer o sector do marisqueo 124259

ı 37744 - 31015 (10/PRE-010560)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a estimación do Goberno galego respecto da situación do stock do polbo ao remate da veda

124262
ı 37742 - 31078 (10/PRE-010569)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da creación, na
formación náutico-pesqueira, da figura do alumno ou alumna en prácticas 124264

ı 37795 - 31127 (10/PRE-010576)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación co lugar que ocupa o sector pesqueiro galego,
en relación co resto dos sectores, no referido á perda de poboación ocupada no ano 2017

124267
ı 37793 - 32171 (10/PRE-010678)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre as razóns da inexistencia de accesibilidade aos distintos informes de xestión de Portos de
Galicia dos últimos anos 124271

X lexislatura. Número 369. 11 de outubro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

124124



ı 37792 - 32316 (10/PRE-010697)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non abrir unha negociación co Concello do Grove co fin
de facilitar o cambio de titularidade dos terreos portuarios que están integrados na actualidade na
dinámica urbana do municipio 124273

ı 38203 - 24440 (10/PRE-010810)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a valoración da Comisión Interdepartamental de Igualdade respecto do cumprimento da Lei
galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, así como do desenvolve-
mento do VI Plan de igualdade de Galicia, a necesidade de introducir novas medidas nesa lei, a su-
ficiencia do orzamento destinado a eses obxectivos e o nivel de execución da dotación orzamentaria
asignada a ese plan 124276

ı 38201 - 24442 (10/PRE-010811)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a frecuencia das reunións do Consello Galego das Mulleres, os informes realizados por cada
unha das tres comisións que o conforman e a súa publicación, así como sobre a existencia dalgunha
conclusión en relación coa reorganización dos tempos de traballo e a conciliación entre a vida fa-
miliar e a vida laboral 124280

ı 37942 - 26049 (10/PRE-010853)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co desenvolvemento na actualidade das medidas
e actuacións precisas para o cumprimento da Lei orgánica 3/2007 no referido á presenza das mu-
lleres nos consellos de administración das empresas públicas, e, en especial, nos das autoridades
portuarias de Galicia, así como a efectividade neles do dereito constitucional á igualdade entre mu-
lleres e homes, e as actuacións previstas ao respecto 124283

ı 38139 - 21609 (10/PRE-010920)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información proporcionada pola Xunta de Galicia en relación cos convenios susbcritos polo
Sergas cunha empresa fabricante de equipos médicos e especializada en tecnoloxía 124285

ı 38054 - 21701 (10/PRE-010922)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as deficiencias da Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario da Co-
ruña e as medidas previstas para solucionalas 124287
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ı 37751 - 21651 (10/PRE-010923)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a oferta de prazas en escolas infantís de 0 a 3 anos na vila e comarca de Sarria 124290

ı 38138 - 22388 (10/PRE-010939)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración que realiza o Goberno galego dos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas

124293
ı 38221 - 22434 (10/PRE-010942)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a solicitude de transferencia á Xunta de Galicia das competencias en materia de saúde peni-
tenciaria 124296

ı 38055 - 22529 (10/PRE-010954)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para solucionar as deficiencias
existentes no funcionamento da unidade específica de asbestose do Complexo Hospitalario Uni-
versitario de Ferrol, o protocolo que se está a aplicar para derivar á atención primaria os doentes
afectados e a solución prevista para o tratamento das persoas con patoloxías causadas polo
amianto e que residan fóra da área sanitaria de Ferrol 124298

ı 38053 - 22531 (10/PRE-010955)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para publicar as listas de espera non estruturais
do Sergas e remitirlles esa información aos deputados que a soliciten, así como sobre a política
que vai levar a cabo para reducilas 124301

ı 38052 - 22533 (10/PRE-010956)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos humanos e económicos
necesarios para o desenvolvemento do Plan galego de prevención de suicidios, a supervisión da
súa implantación e execución e a posta en marcha dun programa de formación dirixido aos profe-
sionais da sanidade para o tratamento temperán dos factores que inciden neles 124303

ı 38051 - 22536 (10/PRE-010957)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que están a ter as carencias e deficiencias
denunciadas polos profesionais e persoas usuarias do transporte sanitario urxente na garantía
dun servizo de calidade e dunhas condicións laborais dignas, o control que está a levar a cabo en
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relación co servizo que prestan as empresas concesionarias, así como as actuacións previstas ao
respecto 124306

ı 38050 - 22598 (10/PRE-010959)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o nomeamento da ex-conselleira de Sanidade para a dirección da empresa pública Galaria,
encargada de xestionar a alta tecnoloxía do Sergas 124309

ı 38220 - 22602 (10/PRE-010960)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a finalidade da política de recortes de servizos que está a levar a cabo a Xunta de Galicia
nos hospitais do Sergas, a súa opinión en relación coas situacións que se están a producir neles
como consecuencia do peche de camas e unidades, así como sobre o respecto dos dereitos dos
pacientes 124311

ı 38219 - 22603 (10/PRE-010961)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as irregularidades detectadas pola Inspección de Traballo nas contratacións de persoal subs-
tituto do Sergas 124313

ı 38137 - 22605 (10/PRE-010962)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia presentada pola Asociación Batas Blancas no Consello de Contas de Galicia refe-
rida aos supostos pagamentos irregulares do Sergas a tres empresas provedoras de servizos de
xestión hospitalaria 124316

ı 38136 - 22612 (10/PRE-010964)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o procedemento seguido polo Goberno galego para a elaboración e presentación do Ante-
proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, así como as
razóns dos recortes que introduce a súa redacción 124318

ı 38218 - 22773 (10/PRE-010973)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre os resultados da aplicación da Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007,
do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero 124320

ı 38216 - 22966 (10/PRE-010975)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
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Sobre o balance do Goberno galego en relación co funcionamento do programa Abramos o círculo
na loita contra a violencia de xénero en Galicia e o número de persoas que participaron nel

124322
ı 38215 - 22968 (10/PRE-010977)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre as actuacións que se están a levar a cabo para a implantación do Decreto 70/2017, do 13 de
xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero
do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, así como as temá-
ticas xerais e específicas que se van impartir 124325

ı 38214 - 22992 (10/PRE-010981)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para facilitar unha resposta específica
ás mulleres vítimas de violencia machista en situación de especial vulnerabilidade 124328

ı 38213 - 22993 (10/PRE-010982)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o balance do Goberno galego respecto da actividade desenvolvida polo Centro de Recupe-
ración Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero na atención ás vítimas e a menores,
desde a súa posta en funcionamento en Santiago de Compostela 124331
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1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 10 de outubro de 2018, tivo coñecemento das res-
postas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

- 37749 - 22585 (10/PRE-007553)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a dispoñibilidade por Portos de Galicia dalgún proxecto para o arranxo da Casa do Reloxo,
situada no concello de Mugardos, así como a valoración polo Goberno galego da posibilidade de
colaboración coa Administración local para a súa rehabilitación e posterior uso polo Concello

- 37748 - 22843 (10/PRE-007570)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para o remate das obras de contención no noiro do porto
de Santa Cruz, no concello de Oleiros

- 37931 - 33135 (10/PRE-008808)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as causas do nivel de endebedamento acadado por Galicia no primeiro trimestre de 2018,
a contía total da débeda nas súas diversas modalidades e a súa repercusión para os futuros go-
bernos

- 37826 - 26128 (10/PRE-008942)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os datos referidos ao proxecto de dragaxe e rexeneración do fondo da ría de Pontevedra,
e as previsións do Goberno galego respecto da súa licitación, financiamento e execución dos tra-
ballos

- 37820 - 29959 (10/PRE-009032)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as razóns de Portos de Galicia para manter paralizados os convenios asinados para o acon-
dicionamento das zonas portuarias de Covelo e Raxó, no concello de Poio, e as previsións do Go-
berno galego respecto da posta en marcha dos proxectos correspondentes de acordo con eses
convenios e fóra da época estival
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- 37871 - 22469 (10/PRE-009387)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o posible traslado da produción de Conservera de Esteiro S.A. a Carballo

- 37956 - 22023 (10/PRE-009654)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a valoración da Xunta de Galicia dos datos de facturación das lonxas galegas no ano 2017

- 38222 - 22192 (10/PRE-009672)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da situación de perda progresiva do contacto entre os
investigadores e os traballadores directos do mar

- 37753 - 22198 (10/PRE-009675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as accións do Goberno galego en relación co impulso da candidatura de Galicia como candi-
data a albergar o Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos despois de que a
Comisión Europea formulase a supresión deste organismo

- 37870 - 22478 (10/PRE-009711)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para resolver o problema das frotas
do cerco e do xeito diante da escaseza de sardiña

- 37868 - 22584 (10/PRE-009738)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre a dispoñibilidade por Portos de Galicia dalgún proxecto para o arranxo da Casa do Reloxo,
situada no concello de Mugardos

- 37835 - 22596 (10/PRE-009743)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para evitar a actual dependencia de Galicia
na produción de semente de moluscos bivalvos

- 38217 - 22786 (10/PRE-009775)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre o convenio de colaboración asinado pola Xunta de Galicia, o Colexio Oficial de Administra-
dores de Fincas de Galicia e a Asociación Española de Auditores Sociolaborais para a prevención
da detección da violencia de xénero no ámbito veciñal
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- 37833 - 22851 (10/PRE-009780)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co novo acordo pesqueiro asinado entre o Estado
español e o Goberno portugués

- 37954 - 23038 (10/PRE-009793)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre as melloras que supón a asignación a Galicia das competencias do Laboratorio Comunitario
de Control Bacteriolóxico de Bivalvos en materia de clasificación e control das áreas de produción

- 37952 - 23102 (10/PRE-009800)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da oportunidade da tramitación da solicitude presen-
tada polo Real Club Náutico de Sanxenxo para a modificación e ampliación da concesión, mentres
non se restaure o litoral afectado pola construción do porto deportivo

- 38209 - 23298 (10/PRE-009807)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 3 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para remediar a escasa representación política
que teñen as mulleres nos concellos de menos de tres mil habitantes

- 37950 - 23453 (10/PRE-009849)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da solicitude ao Goberno central da introdución
de modificacións no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar para incremen-
tar o coeficiente redutor da idade de xubilación aplicado aos mariscadores

- 37948 - 23576 (10/PRE-009896)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da consideración das peculiaridades da frota do xeito
entre os asuntos que se van tratar na xuntanza bilateral entre España e Portugal para achegar á
Comisión Europea unha proposta conxunta de plan plurianual de xestión para a sardiña ibérica

- 37831 - 23795 (10/PRE-009909)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o libramento das cantidades correspondentes ás
axudas dos plans de produción e comercialización do sector pesqueiro financiados co Fondo Euro-
peo Marítimo e de Pesca pendentes de pagamento ás organizacións de produtores
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- 38204 - 24439 (10/PRE-009956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a valoración da Comisión Interdepartamental de Igualdade respecto do cumprimento da Lei
galega para a prevención e o tratamento da violencia de xénero

- 38202 - 24441 (10/PRE-009957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia de conclusións dalgún estudo do Goberno galego en relación coa reorganización
dos tempos de traballo e a conciliación entre a vida familiar e a vida laboral

- 37867 - 24919 (10/PRE-009999)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que vai a adoptar o Goberno galego para garantir a viabilidade da frota galega
continxentada para o ano 2018

- 37947 - 24948 (10/PRE-010002)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2018

- 37946 - 24951 (10/PRE-010003)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2018

- 38049 - 25515 (10/PRE-010037)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a información do Goberno galego referida ás posibles consecuencias para o acordo de pesca
con Marrocos da súa eventual consideración sen validez polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea
por aplicarse ao Sáhara Occidental e ás augas adxacentes

- 37943 - 25550 (10/PRE-010044)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a licitación do proxecto de dragaxe da canle de
acceso ao porto de Pontevedra no río Lérez

- 37830 - 25980 (10/PRE-010091)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns das discordancias existentes entre o Goberno galego e os representantes europeos
en relación co procedemento seguido para a presentación da candidatura de Galicia para o acolle-
mento do Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos
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- 37827 - 25984 (10/PRE-010092)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre a posibilidade de garantía polo Goberno galego do cumprimento dos criterios legais, estatutarios
e procedementais axeitados nos novos plans de explotación aprobados polas confrarías de Galicia

- 37866 - 26048 (10/PRE-010094)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co incumprimento da Lei orgánica 3/2007 no re-
ferido á presenza das mulleres nos consellos de administración das empresas públicas, e, en espe-
cial nos das autoridades portuarias de Galicia

- 38197 - 26167 (10/PRE-010106)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 10 máis
Sobre as medidas que está a desenvolver o Goberno galego en materia de conciliación e corres-
ponsabilidade

- 37825 - 26255 (10/PRE-010115)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso dalgunha medida, con compromiso
real, para mellorar as pensións das mariscadoras, co fin que non teñan que seguir traballando no
mar máis aló dos 65 anos

- 37824 - 27178 (10/PRE-010214)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coa sentenza do Tribunal
de Xustiza da Unión Europea referida ao acordo pesqueiro co Reino de Marrocos

- 38193 - 27334 (10/PRE-010229)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do establecemento de zonas exentas de extracción
da mexilla nas áreas de especial sensibilidade para o percebe de Galicia

- 38191 - 28305 (10/PRE-010307)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as repercusións que está a ter a situación do Instituto Español de Oceanografía nas sedes
radicadas en Galicia

- 37940 - 28338 (10/PRE-010312)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da transferencia
á Xunta de Galicia das competencias en materia de portos e lonxas de interese xeral

- 37822 - 28422 (10/PRE-010320)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización dalgún tipo de xestión para a pre-
vención das doenzas máis comúns e habituais que padecen as mulleres redeiras

- 37938 - 28524 (10/PRE-010328)
Grupo Parlamentario de En Marea
Merlo Lorenzo, Juan José e Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia durante o ano 2018 para paliar a situación xe-
rada para o conxunto da cadea económica que depende do polbo pola baixada da descarga e venda
desa especie, así como polo crecemento da súa demanda externa

- 37799 - 28894 (10/PRE-010368)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do baixo nivel de execución orzamentaria que presentan, no ano 2017, os progra-
mas da Consellería do Mar 723A, Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira,
e 723C, Desenvolvemento sustentable das zonas de pesca

- 37798 - 29015 (10/PRE-010381)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración polo Goberno galego das repercusións que supoñen, para o desenvolvemento
de actividades desestacionalizadoras na zonas costeiras, os atrancos burocráticos establecidos na
Resolución de Portos de Galicia do 26 de setembro de 2017 para a autorización da ocupación das
zonas portuarias co obxecto de realizar espectáculos públicos ou actividades recreativas

- 37796 - 29714 (10/PRE-010441)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da demora do Goberno central na ratificación do
Convenio 188 da Organización Internacional do Traballo, relativo ao traballo no sector pesqueiro

- 37937 - 29804 (10/PRE-010451)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da cota de sardiña asignada á frota galega do xeito
para o ano 2018

- 37865 - 29850 (10/PRE-010456)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre as razóns do Goberno galego para non establecer unha veda totalmente subvencionada para
o polbo co fin de evitar a sobrecarga doutros recursos pesqueiros e marisqueiros

- 37746 - 30027 (10/PRE-010475)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da proposta das confrarías da ría de Arousa en re-
lación coa xestión dos espazos de explotación marisqueira

- 37935 - 30338 (10/PRE-010501)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 3 máis
Sobre a inxerencia doutra administración nas competencias da Xunta de Galicia sobre a xestión da
pesca da sardiña pola arte do xeito

- 37934 - 30388 (10/PRE-010507)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego respecto da situación de envellecemento que
está a padecer o sector do marisqueo

- 37744 - 31015 (10/PRE-010560)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a estimación do Goberno galego respecto da situación do stock do polbo ao remate da veda

- 37742 - 31078 (10/PRE-010569)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da creación, na
formación náutico-pesqueira, da figura do alumno ou alumna en prácticas

- 37795 - 31127 (10/PRE-010576)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación co lugar que ocupa o sector pesqueiro galego,
en relación co resto dos sectores, no referido á perda de poboación ocupada no ano 2017

- 37793 - 32171 (10/PRE-010678)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e 2 máis
Sobre as razóns da inexistencia de accesibilidade aos distintos informes de xestión de Portos de
Galicia dos últimos anos

- 37792 - 32316 (10/PRE-010697)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
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Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non abrir unha negociación co Concello do Grove co fin
de facilitar o cambio de titularidade dos terreos portuarios que están integrados na actualidade na
dinámica urbana do municipio

- 38203 - 24440 (10/PRE-010810)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a valoración da Comisión Interdepartamental de Igualdade respecto do cumprimento da Lei
galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, así como do desenvolve-
mento do VI Plan de igualdade de Galicia, a necesidade de introducir novas medidas nesa lei, a su-
ficiencia do orzamento destinado a eses obxectivos e o nivel de execución da dotación orzamentaria
asignada a ese plan

- 38201 - 24442 (10/PRE-010811)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a frecuencia das reunións do Consello Galego das Mulleres, os informes realizados por cada
unha das tres comisións que o conforman e a súa publicación, así como sobre a existencia dalgunha
conclusión en relación coa reorganización dos tempos de traballo e a conciliación entre a vida fa-
miliar e a vida laboral

- 37942 - 26049 (10/PRE-010853)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación co desenvolvemento na actualidade das medidas
e actuacións precisas para o cumprimento da Lei orgánica 3/2007 no referido á presenza das mu-
lleres nos consellos de administración das empresas públicas, e, en especial, nos das autoridades
portuarias de Galicia, así como a efectividade neles do dereito constitucional á igualdade entre mu-
lleres e homes, e as actuacións previstas ao respecto

- 38139 - 21609 (10/PRE-010920)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información proporcionada pola Xunta de Galicia en relación cos convenios susbcritos polo
Sergas cunha empresa fabricante de equipos médicos e especializada en tecnoloxía

- 38054 - 21701 (10/PRE-010922)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as deficiencias da Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario da Co-
ruña e as medidas previstas para solucionalas

- 37751 - 21651 (10/PRE-010923)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a oferta de prazas en escolas infantís de 0 a 3 anos na vila e comarca de Sarria
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- 38138 - 22388 (10/PRE-010939)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración que realiza o Goberno galego dos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas

- 38221 - 22434 (10/PRE-010942)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a solicitude de transferencia á Xunta de Galicia das competencias en materia de saúde peni-
tenciaria

- 38055 - 22529 (10/PRE-010954)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para solucionar as deficiencias
existentes no funcionamento da unidade específica de asbestose do Complexo Hospitalario Uni-
versitario de Ferrol, o protocolo que se está a aplicar para derivar á atención primaria os doentes
afectados e a solución prevista para o tratamento das persoas con patoloxías causadas polo
amianto e que residan fóra da área sanitaria de Ferrol

- 38053 - 22531 (10/PRE-010955)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para publicar as listas de espera non estruturais
do Sergas e remitirlles esa información aos deputados que a soliciten, así como sobre a política
que vai levar a cabo para reducilas

- 38052 - 22533 (10/PRE-010956)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos humanos e económicos
necesarios para o desenvolvemento do Plan galego de prevención de suicidios, a supervisión da
súa implantación e execución e a posta en marcha dun programa de formación dirixido aos profe-
sionais da sanidade para o tratamento temperán dos factores que inciden neles

- 38051 - 22536 (10/PRE-010957)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia que están a ter as carencias e deficiencias
denunciadas polos profesionais e persoas usuarias do transporte sanitario urxente na garantía dun
servizo de calidade e dunhas condicións laborais dignas, o control que está a levar a cabo en relación
co servizo que prestan as empresas concesionarias, así como as actuacións previstas ao respecto

- 38050 - 22598 (10/PRE-010959)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre o nomeamento da ex-conselleira de Sanidade para a dirección da empresa pública Galaria,
encargada de xestionar a alta tecnoloxía do Sergas

- 38220 - 22602 (10/PRE-010960)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a finalidade da política de recortes de servizos que está a levar a cabo a Xunta de Galicia
nos hospitais do Sergas, a súa opinión en relación coas situacións que se están a producir neles
como consecuencia do peche de camas e unidades, así como sobre o respecto dos dereitos dos
pacientes

- 38219 - 22603 (10/PRE-010961)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as irregularidades detectadas pola Inspección de Traballo nas contratacións de persoal subs-
tituto do Sergas

- 38137 - 22605 (10/PRE-010962)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia presentada pola Asociación Batas Blancas no Consello de Contas de Galicia refe-
rida aos supostos pagamentos irregulares do Sergas a tres empresas provedoras de servizos de
xestión hospitalaria

- 38136 - 22612 (10/PRE-010964)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o procedemento seguido polo Goberno galego para a elaboración e presentación do Ante-
proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, así como as
razóns dos recortes que introduce a súa redacción

- 38218 - 22773 (10/PRE-010973)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre os resultados da aplicación da Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007,
do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

- 38216 - 22966 (10/PRE-010975)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o balance do Goberno galego en relación co funcionamento do programa Abramos o círculo
na loita contra a violencia de xénero en Galicia e o número de persoas que participaron nel

- 38215 - 22968 (10/PRE-010977)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
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Sobre as actuacións que se están a levar a cabo para a implantación do Decreto 70/2017, do 13 de
xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero
do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, así como as temá-
ticas xerais e específicas que se van impartir

- 38214 - 22992 (10/PRE-010981)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para facilitar unha resposta específica
ás mulleres vítimas de violencia machista en situación de especial vulnerabilidade

- 38213 - 22993 (10/PRE-010982)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o balance do Goberno galego respecto da actividade desenvolvida polo Centro de Recupe-
ración Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero na atención ás vítimas e a menores,
desde a súa posta en funcionamento en Santiago de Compostela

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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RS/mm

En relación coa pregunta con resposta escrita  número: 22585,  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  dispoñibilidade por  Portos  de 

Galicia dalgún proxecto para o arranxo da Casa do Reloxo, situada no concello de 

Mugardos,  así  como  a  valoración  polo  Goberno  galego  da  posibilidade  de 

colaboración coa Administración local para a súa rehabilitación e posterior uso 

polo Concello”, (publicada no BOPG número 243 do 19 de xaneiro de 2018), teño a 

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

do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola  Consellería do Mar, que ten o 

seguinte contido:

“O Goberno galego non ten elaborado ningún proxecto construtivo para a rehabilitación 

da Casa do Reloxo polo momento, pero sí ten estudiado esta posibilidade en base á 

petición trasladada no seu día polos representantes municipais de Mugardos.

Dito  proxecto  está  supeditado  á  súa  viabilidade  técnico  administrativa  e  prioridade 

económica.”

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/mm

En relación coa pregunta con resposta escrita  número: 22843,  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 previsións do Goberno galego 

para  o remate das obras  de contención no noiro do Porto de  Santa Cruz,  no 

concello de Oleiros”,  (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro de 2018), 

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

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

Mar, que ten o seguinte contido:

“O ente público Portos de Galicia finalizou na pasada primavera a obra de contención do 

Noiro de Santa Cruz, no Concello de Oleiros cun investimento de 100.000 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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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  33135, formulada  polo  Grupo

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

don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre “as causas do nivel de endebedamento acadado por

Galicia  no  primeiro  trimestre  de  2018,  a  contía  total  da  débeda  nas  súas  diversas

modalidades e a súa repercusión para os futuros gobernos”, (publicada no BOPG número 335

do 11 de xullo 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

Faceda, que ten o seguinte contido:

“O pasado 14 de setembro o director xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

contestou na Comisión 3ª  a  iniciativa  nº  35413 do grupo parlamentario  de En Marea sobre  o

incremento da débeda pública en Galicia .

Na súa intervención o director xeral explicou que Galicia continúa a estar entre as CCAA menos

endebedadas e, polo tanto, máis solventes do Estado. Galicia baixou o seu endebedamento público

cinco décimas no último ano, o que lle permite consolidarse entre as comunidades autónomas con

menos débeda de España

De feito Galicia é a CA que menos incrementou o seu endebedamento dende o ano 2008. E isto

fixo que Galicia pasara de estar no pelotón de cola (estar entre as CCAA máis endebedadas) a

situarse entre as CCAA con menor nivel de débeda. 

Así explicou que se tomamos como referencia o ratio débeda/PIB:

No  ano  2008  eramos  a  cuarta  CA máis  endebedada,  so  por  detrás  de  Baleares,  Valencia  e

Cataluña. 

Estas CCAA continúan entre as máis endebedadas; pola contra Galicia acabou o ano 2017 sendo a

quinta CA menos endebedada. 

E cos datos de primeiro trimestre de 2018 a sexta CA 5,6 puntos menos que a media das CCAA. 
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Estes máis de cinco puntos menos representan uns 3.000 millóns de euros menos de débeda, e

supón estar aforrando cada ano máis de 85 millóns de euros en gasto financeiros. 

Os datos do Banco de España ratifican que Galicia continúa entre as comunidades autónomas de

referencia no control do seu endebedamento, froito do control da estabilidade orzamentaria que vén

realizando a Xunta”.

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: 26128 formulada polo Grupo 

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

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “os  datos  referidos  ao  proxecto  de  dragaxe  e 

rexeneración do fondo da ría de Pontevedra, e as previsións do Goberno galego respecto 

da súa licitación, financiamento e execución dos traballos”, (publicada no BOPG número 

264 do 21 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do 

período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“O  proxecto  da  dragaxe  do  Lérez  atópase  tramitado  e  orzamentado  pero  non  conta  con 

consenso da comunidade portuaria da zona, polo que a Consellería do Mar espera o visto bo 

dos colectivos marítimos afectados para continuar coa súa tramitación e execución”.

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: 29959 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  razóns  de  Portos  de  Galicia  para  manter 

paralizados os convenios asinados para o acondicionamento das zonas portuarias de 

Covelo e Raxó, no concello de Poio,  e as previsións do Goberno galego respecto da 

posta en marcha dos proxectos correspondentes de acordo con eses convenios e fóra da 

época  estival”,  (publicada  no  BOPG número  300  do  4  de  maio  de  2018),  convertida  en 

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte 

contido:

“Nos portos de Raxó e Covelo no ano 2011, o entón presidente de Portos de Galicia, presentou 

un proxecto de mellora integral conxunta cun orzamento de 4 millóns de euros. Este plan incluía 

humanización  de  espazos,  ampliación  de  instalacións  e  ordenación  do  porto,  entre  outras 

actuacións. 

O novo contexto económico xurdido en 2012 obrigou a segmentar esta proposta co obxectivo 

de  ir  executándoa  por  fases,  paralelamente  en  Raxó  e  Covelo.  Creouse  ademais  unha 

Comisión de Seguimento co Concello  e veciños da zona para establecer as prioridades de 

actuación. 

Esta Comisión de Seguimento marcou como prioridades a construción dunha pasarela peonil de 

acceso ao porto de Raxó e a ampliación e humanización da contorna da ponte de Covelo, así 

como os traballos orientados á mellora da seguridade peonil nas dúas localidades. En ambos 

casos as obras están xa executadas (a de Covelo acaba de rematar). Os investimentos foron de 

de máis de 200.000 euros en cada caso. 

• Pasarela  voada  de  acceso  ao  porto  de  Raxó:  Une  a  estrada  xeral  coa  dársena, 

reforzando a seguridade viaria. As obras inclúen ademais melloras para o tránsito rodado e os 

peón ao incorporar dous pasos de peón elevados no vial de acceso. Instaláronse  tamén varias 

pilonas na parte alta que dan acceso peonil á pasarela voada, minimizando os riscos para os 
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peóns. Finalmente, a petición dos veciños, Portos de Galicia estudará a posibilidade de instalar 

bancos para os viandantes na pasarela. 

• Ampliación e humanización da ponte do porto de Covelo: as obras consistiron, nunha 

primeira fase, na reforma da ponte de acceso ao porto a través da substitución do taboleiro de 

formigón armado. Esta plataforma presentaba desperfectos e aproveitando a súa substitución, 

ampliouse para que puidesen cruzarse dous carrís de circulación. Ademais instaláronse dúas 

beirarrúas,  de xeito  que mellora  a  seguridade peonil  na  zona.  Unha vez executados estes 

traballos procedeuse á humanización e acondicionamento da contorna da beiramar na zona 

próxima. Para elo consolidáronse e renováronse os apoios, estribos e muros da nova ponte, 

trasladáronse parte  dos servizos  de abastecemento e media tensión eléctrica,  e recubriuse 

unha tubaxe de saneamento.

A estas  actuacións  súmanse  outras  de  conservación  e  mantemento  executadas  en  ambos 

peiraos como a grúa elevadora de embarcacións ou o paseo por riba da escolleira en Raxó.

En total, estamos a falar dun importantísimo investimento no portos de Raxó e Covelo así como 

nos outros dous peiraos do Concello de Poio, Combarro e Campelo, por importe de máis de 

600.000  euros  nun  contexto  económico  de  especial  dificultade,  no  que  Portos  de  Galicia 

mostrou o seu compromiso co Concello de Poio. 

Un compromiso que volveu quedar de manifesto nos últimos meses coa execución doutra das 

obras máis demandadas polo sector portuario de Poio, como é a dragaxe de Campelo (cun 

orzamento de 50.000).

Polo tanto, Portos de Galicia está a traballar pola mellora portuaria do conxunto dos peiraos de 

Poio e de Raxó e Covelo en concreto, onde xa están executadas as dúas actuacións que foron 

sinaladas polo propio sector e o Concello como prioritarias. 

En  todo  caso,  Portos  espera  que  o  Concello  estableza  definitivamente  a  localización  da 

depuradora para avanzar no proxecto de reordenación do bordo portuario”.

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 oral en Comisión  número: 22469 formulada polo Grupo 

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Monserrat Prado Cores e 

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “o  posible  traslado  da  produción  da 

Conservera de Esteiro S.A. a Carballo”, (publicada no BOPG número 242 do 18 de xaneiro de 

2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-

xullo 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 Mar,  que 

ten o seguinte contido:

“A Consellería  do  Mar  comunica  que  este  asunto  foi  contestado  pola  conselleira  titular  deste 

Departamento na sesión plenaria do 22 de novembro a través da resposta á interpelación 19122 e 

na sesión plenaria do 8 de novembro a través da resposta á  iniciativa 19546.

Pode consultarse o arquivo audiovisual premendo na seguinte ligazón:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2017-11-08?part=4503c16d-057b-

4112-a600-c8f281a3b124&start=2791

A Xunta de Galicia vai facer o que sempre fixo e fará: apostar por conservar e crear na nosa 

comunidade todos os empregos posibles e por relanzar a actividade económica, principalmente nos 

sectores estratéxicos como é o conserveiro, para acadar maior nivel de emprego e maior calidade 

no mesmo.

Isto é o que vimos mantendo e o que queremos manter de cara ao futuro, gañando competitividade 

como fórmula de sostibilidade das empresas conserveiras galegas.”

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:  22023 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga e don Juan José Merlo 

Lorenzo,  sobre  “a  valoración  da  Xunta  de  Galicia  dos  datos  de  facturación  das  lonxas 

galegas no ano 2017”, (publicada no BOPG número 236 do 10 de xaneiro de 2018), convertida 

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar,  que ten o seguinte 

contido:

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi contestado na Comisión 8ª do 16 de febreiro 

de  2018  pola  directora  xeral  de  Pesca,  Acuicultura  e  Innovación  Tecnolóxica,  a  través  da 

contestación a iniciativa 22022. 

Pode consultarse o arquivo audiovisual no seguinte enderezo:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-8-pesca-marisqueo-2018-02-16?

part=60abafa7-1d5f-46fb-9316-9e582ea40f6d&start=33

En calquera caso, Galicia rompeu o teito dos 500 millóns de euros en ingresos procedentes da 

primeira venda en lonxa, acadando a mellor cifra de facturación desde que hai datos.

No  2017,  comercializáronse  preto  de  212.800  Ton de produtos  da  pesca,  que  supuxeron  un 

volume de facturación de máis de 508 millóns de euros. En termos de descargas, o ano 2017 foi o 

mellor exercicio da serie histórica (cun 27% por riba da media anual). En termos de volume de 

facturación, 2017 é récord da serie histórica (máis dun 18% por riba da media anual)”.

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/mm

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  22192 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  a iniciativa de don Julio  Torrado Quintela e outros/as 

deputados/as  máis  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  valoración  que  fai  a  Xunta  de  Galicia  da 

situación  de  perda  progresiva  do  contacto  entre  os  investigadores  e  os  traballadores 

directos do mar”, (publicada no BOPG número 236 do 10 de xaneiro de 2018), convertida en 

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar,  que ten o seguinte 

contido:

“Desde  a  Xunta  apostamos  sempre  por  apuntalar  a  investigación  como  elemento  clave  para 

permitir que Galicia manteña a competitividade da actividade marítimo pesqueira.

Nesa  liña  tamén  se  integra  a  vontade  de  cooperar  e  colaborar  cos  centros  de  investigación 

radicados na nosa comunidade.

Neste  senso,  nos  últimos  meses  afianzáronse  os  contactos  para  reforzar  a  colaboración  e  a 

transferencia de coñecementos entre o IEO e os servizos  da Consellería  do Mar  dedicados á 

investigación, con especial orientación cara aos focalizados á labor investigadora pesqueira.

Agardamos que este labor de coordinación e apoio mutuo continúe en canto reporta labores e 

argumentos positivos na defensa dos intereses do sector e da explotación sostible dos recursos en 

termos ambientais, sociais e económicos.”

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

pááxiná 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/1439725
04/10/2018 15:42

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 0

5a
a2

1d
5-

4a
d5

-1
2b

2-
8c

01
-6

fb
67

55
df

2e
6

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
04/10/2018 15:42:41

124156



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/10/2018 15:42:41

124157



RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 22198 formulada polo Grupo 

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

María  Dolores  Toja  Súarez,  sobre  “as  accións  do  Goberno  galego  en  relación  co 

impulso  da  candidatura  de  Galicia  como  candidata  a  albergar  o  Laboratorio 

Comunitario  de  Control  Bacteriolóxico  de  Bivalvos  despois  de  que  a  Comisión 

Europea plantexara a supresión deste organismo”, (publicada no BOPG número 236 do 

10 de xaneiro de 2018),  convertida en pregunta con resposta escrita  por finalización do 

período  de  sesións  xaneiro-xullo  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 Mar, que ten o seguinte contido:

“Galicia obtivo a designación da parte máis importante do laboratorio europeo de referencia 

para o seguimento dos contaminantes virais e bacteriolóxicos de moluscos bivalvos, ubicado 

no  Reino  Unido  ata  o  31  de  decembro  deste  ano.  Esta  parte  é  a  relacionada  coa 

clasificación e o seguimento das zonas de produción de moluscos bivalvos.

Isto é máis que o que Galicia tiña. Non obstante, sempre defendemos que queríamos a 

totalidade  das  áreas  do  laboratorio  comunitario  de  referencia.  De  aí  que  en  xaneiro  a 

conselleira  do  Mar  se  reuniuse  en  Bruxelas  co  director  xeral  da  DG  Sante  da  Unión 

Europea. Nesta xuntanza a conselleira expuxo ao director xeral:

• O interese de Galicia por facer un seguimento da evolución e do alcance da decisión 

da  UE  de  dividir  as  competencias  deste  laboratorio  europeo  de  referencia  entre  catro 

Estados membro a partir do 1 de xaneiro de 2019.

• A  experiencia  das  institucións  galegas  no  eido  dos  moluscos  bivalvos  dada  a 

relevancia socioeconómica do seu cultivo en Galicia
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• A oportunidade de,  ante unha hipotética reconsideración da decisión,  atribuír  aos 

centros radicados en Galicia as funcións propias do laboratorio europeo de referencia para o 

seguimento dos contaminantes virais e bacteriolóxicos de moluscos bivalvos.

O director xeral da DG Sante expuxo á conselleira, entre outros aspectos, a posibilidade de 

que o Laboratorio de Referencia de Vigo sente as bases para establecer un protocolo de 

traballo conxunto co Intecmar.

Galicia  continuou traballando co Goberno central  co obxectivo de aproveitar  sinerxías e 

colaborar nesta materia. De feito o presidente da Xunta entregou en febreiro un protocolo á 

exministra de Sanidade para colaborar  no control  das zonas de produción de moluscos 

bivalvos.  Este protocolo  xa  estaba en tramitación e confiamos en que o  novo Goberno 

central o continúe e cumpra co apalabrado co anterior Goberno do Estado. 

 Con este protocolo, a Axencia Española de Consumo Seguridade Alimentaria e Nutrición 

(AECOSAN) derivaría no Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) 

boa parte das funcións do Laboratorio Nacional de Referencia para biotoxinas mariñas e 

control e clasificación das zonas de produción. 

Deste xeito, involúcrase á comunidade autónoma galega -a través do Intecmar- en boa parte 

das accións propias do Laboratorio Nacional de Referencia”.

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  oral  en  Pleno  número:  22478 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Monserrat Prado Cores e 

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “as  medidas  que  ten previsto  adoptar  o  

Goberno galego para resolver o problema das flotas do cerco e do xeito diante da escaseza 

de sardiña”, (publicada no BOPG número 241 do 17 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta 

con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi tratado na Comisión 8ª en varias ocasións.

A Xunta traballou e traballa para establecer as medidas necesarias que permitan, por unha banda, 

recuperar a situación do stock da sardiña ibérica, e por outro manter a actividade pesqueira da frota 

de cerco e xeito que ten como especie obxectivo este peixe.

Grazas ao anterior Goberno de España, apoiado pola Xunta de Galicia, e ao Goberno de Portugal, 

Bruxelas aprobou un plan plurianual de recuperación da sardiña que garantiu que a especie non 

desaparecera dos mercados e se puidera seguir pescando aínda que nunha cantidade bastante 

inferior que permita axudar a recuperar a especie.”

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/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  22584, formulada  polo  Grupo

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

Dolores Toja Suárez e don Julio Torrado Quintela, sobre “a dispoñibilidade por Portos de Galicia

dalgún proxecto para o arranxo da Casa do Reloxo,  situada no concello  de Mugardos”,

(publicada no BOPG número 241 do 17 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 polas consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“O Goberno galego non ten elaborado ningún proxecto construtivo para a rehabilitación da Casa do

Reloxo polo momento, pero si ten estudado esta posibilidade en base á petición trasladada no seu

día polos representantes municipais de Mugardos.

Dito proxecto está supeditado á súa viabilidade técnico administrativa e prioridade económica”.

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  oral  en  Pleno  número:  22596 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores e 

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

para evitar a actual dependencia de Galicia na produción de semente de moluscos bivalvos”, 

(publicada no BOPG número 241 do 17 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta 

escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“O incremento da produción de bivalvos implica tamén unha maior necesidade de semente, pero 

iso non significa que en Galicia non haxa capacidade de produción suficiente para abastecer estas 

necesidades.

Por outra banda, a Consellería do Mar  ten claros os seus obxectivos de garantir, buscar a mellora 

e promocionar o produto galego, entre eles o marisco, e utiliza os mellores medios para iso. Baste 

como mostra a marca pescadeRías, de onde se non?.

En definitiva, estanse realizando por parte da Xunta de Galicia accións coherentes e congruentes 

dirixidas  a  potenciar  o  desenvolvemento  do  marisqueo,  incluíndo  o  relativo  á  produción  de 

semente, e promocionando e protexendo o nome e orixe do marisco galego.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  22786 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Paula  Prado  del  Río  e  outros/as 

deputados/as do mesmo grupo,  sobre  “o convenio de colaboración asinado pola Xunta de 

Galicia, o Colexio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia e a Asociación Española 

de  Auditores  Sociolaborais  para  a  prevención  da  detección  da violencia  de  xénero no 

contorno veciñal”, (publicada no BOPG número 241 do 17 de xaneiro de 2018), convertida en 

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a 

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

Parlamento de Galicia, a contestación formulada  pola Secretaría Xeral de Igualdade,  que ten o 

seguinte contido:

“O convenio entre a Xunta, o Colexio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA) e 

a  Asociación  Española  de  Auditores  Socio-Laborales  (CEAL)  ten  como  obxectivo  apoiar  a 

prevención e detección de situacións de violencia de xénero nas comunidades de propietarios e 

propietarias  nas  que  estean  presentes  os  administradores  e  administradoras  de  fincas 

colexiados/as por mor do seu exercicio profesional.

Trátase dunha campaña pioneira a nivel estatal, ao abeiro da que a Secretaría Xeral da Igualdade 

elaborou e distribuíu entre 2017 e este ano un total de 85.000 trípticos e 20.000 carteis para a 

prevención e detección de situacións de violencia de xénero nas comunidades veciñais.

O 20 de xullo de 2018 ampliouse o convenio de colaboración incluíndo o acoso sexual no entorno 

veciñal.”

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 oral en Pleno número: 22851 formulada polo Grupo 

Parlamentario Bloque Nacionalista  Galego,  a iniciativa de dona María Monserrat  Prado 

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

galego en relación co novo acordo pesqueiro asinado entre o Estado español e o 

Goberno  portugués”,  (publicada  no  BOPG  número  247  do  25  de  xaneiro  de  2018), 

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

xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“Dende a Consellería  do Mar consideramos que a existencia dun acordo bilateral  con 

Portugal é positivo porque axuda a normalizar as relacións.

Non obstante, no marco deste acordo defendemos a igualdade entre frotas que traballan 

nos mesmos caladoiros e que se dirixen aos mesmos mercados.

Coñecíamos  e  considerábamos  positiva  a  intención  do  Goberno  central  de  revisar  as 

autorizacións de barcos galegos que faenan en augas lusas co obxectivo de aproveitar ao 

máximo todas as posibilidades de pesca que presenta o acordo. 

Neste sentido, entendemos que no texto finalmente acordado se produciron avances na 

liña do demandado por Galicia e polo seu sector pesqueiro, aínda que non coincide de  

forma total coas reclamacións feitas polo Consello Galego de Pesca e a Consellería do 

Mar.

A Xunta e a maioría  do sector  de arrastre  de fondo galego defendemos un marco de 

igualdade entre as frotas galega e portuguesa, para evitar que esta última se beneficie da 

vantaxe de faenar na fin de semana.
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En todo caso, a Consellería do Mar está a realizar un seguimento de cara a verificar o 

cumprimento dos termos do acordo e a aplicación estrita dos seus termos de cara a evitar 

vantaxes comparativas para as frotas portuguesas que faenan na nosa costa.”

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
: 0

c9
46

cb
4-

35
b4

-8
6f

1-
69

a0
-8

a2
ee

c2
4c

77
5

124170



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/10/2018 13:27:12

124171



RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 23038 formulada polo Grupo 

Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  Carlos  Enrique  López  Crespo  e 

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as melloras que supón a asignación a 

Galicia das competencias do Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de 

Bivalvos en materia de clasificación e control das áreas de produción”, (publicada no 

BOPG número 247 do 25 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita 

por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“Galicia obtivo a designación da parte máis importante do laboratorio europeo de referencia 

para o seguimento dos contaminantes virais e bacteriolóxicos de moluscos bivalvos, ubicado 

no  Reino  Unido  ata  o  31  de  decembro  deste  ano.  Esta  parte  é  a  relacionada  coa 

clasificación e o seguimento das zonas de produción de moluscos bivalvos.

Isto é máis que o que Galicia tiña. Non obstante, sempre defendemos que queríamos a 

totalidade  das  áreas  do  laboratorio  comunitario  de  referencia.  De  aí  que  en  xaneiro  a 

conselleira  do  Mar  se  reuniuse  en  Bruxelas  co  director  xeral  da  DG  Sante  da  Unión 

Europea. Nesta xuntanza a conselleira expuxo ao director xeral:

• O interese de Galicia por facer un seguimento da evolución e do alcance da decisión 

da  UE  de  dividir  as  competencias  deste  laboratorio  europeo  de  referencia  entre  catro 

Estados membro a partir do 1 de xaneiro de 2019.

• A  experiencia  das  institucións  galegas  no  eido  dos  moluscos  bivalvos  dada  a 

relevancia socioeconómica do seu cultivo en Galicia

• A oportunidade de,  ante unha hipotética reconsideración da decisión,  atribuír  aos 

centros radicados en Galicia as funcións propias do laboratorio europeo de referencia para o 

seguimento dos contaminantes virais e bacteriolóxicos de moluscos bivalvos.
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O director xeral da DG Sante expuxo á conselleira, entre outros aspectos, a posibilidade de 

que o Laboratorio de Referencia de Vigo sente as bases para establecer un protocolo de 

traballo conxunto co Intecmar.

Galicia  continuou traballando co Goberno central  co obxectivo de aproveitar  sinerxías e 

colaborar nesta materia. De feito o presidente da Xunta entregou en febreiro un protocolo á 

exministra de Sanidade para colaborar  no control  das zonas de produción de moluscos 

bivalvos.  Este protocolo  xa  estaba en tramitación e confiamos en que o  novo Goberno 

central o continúe e cumpra co apalabrado co anterior Goberno do Estado. 

 Con este protocolo, a Axencia Española de Consumo Seguridade Alimentaria e Nutrición 

(AECOSAN) derivaría no Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) 

boa parte das funcións do Laboratorio Nacional de Referencia para biotoxinas mariñas e 

control e clasificación das zonas de produción. 

Deste xeito, involúcrase á comunidade autónoma galega -a través do Intecmar- en boa parte 

das accións propias do Laboratorio Nacional de Referencia”.

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/mm

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número: 23102 formulada polo Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e  don Antón Sánchez 

García, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da oportunidade da tramitación da 

solicitude  presentada  polo  Real  Club  Náutico  de  Sanxenxo  para  a  modificación  e 

ampliación da concesión, mentres non se restaure o litoral afectado pola construción do 

porto deportivo”, (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro de 2018), convertida en 

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte 

contido:

“A petición de ampliación da concesión do Real Club Náutico de Sanxenxo está a ser tramitada 

seguindo todos os  requisitos  legais,  como é obriga e práctica  permanente  do ente público 

Portos de Galicia. ”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  23298 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e outros/as deputados/as do 

mesmo grupo, sobre  “as medidas previstas pola Xunta de Galicia para remediar a escasa 

representación política que teñen as mulleres nos concellos de menos de 3.000 habitantes”, 

(publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta 

escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para 

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

contestación formulada pola Secretaría Xeral de Igualdade, que ten o seguinte contido:

“A Secretaria Xeral da Igualdade deu conta no Parlamento de Galicia dunha iniciativa do grupo 

parlamentario de En Marea, concretamente a través dunha pregunta oral en Comisión con número 

de  rexistro  23297  na  Comisión  1ª,  Institucional,  de  Administración  Xeral,  Xustiza  e  Interior, 

celebrada o 9 de marzo de 2018, que pode consultarse no enlace:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-1-institucional-administracion-xeral-

xustiza-interior-2018-03-09

Nela dábase resposta á pregunta formulada nesta iniciativa, que concretamente facía referencia a 

avaliación da Xunta  de Galicia  respecto  da representación política  que teñen as  mulleres  nos 

concellos de menos de tres mil habitantes.”

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 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/1439712
04/10/2018 15:40

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: a

3d
f5

6c
6-

2a
80

-5
ed

5-
65

92
-c

27
5f

89
94

aa
1

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
04/10/2018 15:40:50

124177



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/10/2018 15:40:50

124178



RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  23453, formulada  polo  Grupo

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

Dolores Toja Suárez e dona Noela Blanco Rodríguez, sobre “as previsións do Goberno galego

respecto  da  solicitude  ao  Goberno  central  da  introdución  de  modificacións  no  Réxime

Especial  da  Seguridade Social  dos  Traballadores  do Mar  para  incrementar  o  coeficiente

redutor da idade de xubilación aplicado aos mariscadores”, (publicada no BOPG número 247

do 25 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“Desde  hai  máis  de  25  anos  a  Consellería  competente  en  materia  marítimo  pesqueira  ven

apostando pola profesionalización do sector marisqueiro.

Foi  no  ano  1991  cando  a  daquela  Consellería  de  Pesca  chega  a  un  pacto  co  sector  para

profesionalizar a labor de mariscadora. Dende 1993 e ata 2000 procedeuse a unha incorporación

progresiva á cotización en canto que se foron mellorando as rendas, comezando a ser obrigatorio

dende o ano 2000.

Naquel  entón,  e  para  minorar  o  impacto  económico  que  a  cotización  podería  supor  nas

mariscadoras, habilítanse axudas en conxunto coa Consellería de Traballo para sufragar, durante o

ano 2000, as contías das cotizacións.

Este  Goberno sempre apostou por  mellorar  pouco a pouco as rendas destas  traballadoras  co

obxectivo de que puideran pagar mellor a cotización. Neste senso, a media de ingresos do ano

2016 foi a máis alta da serie histórica, atopándose nun 27% por riba da media. Amais, a media de

ingresos anuais dos mariscadores medrou nun 22% desde 2009.
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Ademais,  dende  ese  mesmo  ano  téñense  xerado  máis  de  1.700  permisos  de  explotación

marisqueira, sendo en 2015 o primeiro ano da serie histórica iniciada coa profesionalización da

actividade no ano 2000 no que sube o número de permex de marisqueo a pé.

En definitiva,  neste asunto lévase traballando moito tempo pero cremos que a proposta dunha

solicitude de modificación do Réxime Especial  da Seguridade Social  dos Traballadores do Mar

débese facer despois dunha análise detallada e, ademais, unha vez remate a reforma do novo

regulamento  de  clasificación  de  buques,  de  cara  a  adaptar  xa  os  seus  contidos  aos  COES

axeitados para eles”.

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: 23576 formulada polo Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga e don Juan José 

Merlo  Lorenzo,  sobre  “o  coñecemento  polo  Goberno  galego  da  consideración  das 

peculiaridades  da  frota  do  xeito  entre  os  asuntos  que  se  van  tratar  na  xuntanza 

bilateral entre España e Portugal para achegar á Comisión europea unha proposta 

conxunta de Plan plurianual de xestión para a sardiña ibérica”, (publicada no BOPG 

número 247 do 25 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por 

finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“Dende  a  Consellería  do  Mar  consideramos  que  a  existencia  dun  acordo  bilateral  con 

Portugal é positivo porque axuda a normalizar as relacións.

 Non obstante, no marco deste acordo defendemos a igualdade entre frotas que traballan 

nos mesmos caladoiros e que se dirixen aos mesmos mercados.

Coñecíamos  e  considerábamos  positiva  a  intención  do  Goberno  central  de  revisar  as 

autorizacións de barcos galegos que faenan en augas lusas co obxectivo de aproveitar ao 

máximo todas as posibilidades de pesca que presenta o acordo. 

Neste sentido, entendemos que no texto finalmente acordado se produciron avances na liña 

do demandado por Galicia e polo seu sector pesqueiro, aínda que non coincide de forma 

total coas reclamacións feitas polo Consello Galego de Pesca e a Consellería do Mar.

A Xunta  e  a  maioría  do  sector  de  arrastre  de  fondo  galego  defendemos  un  marco  de 

igualdade entre as frotas galega e portuguesa, para evitar que esta última se beneficie da 

vantaxe de faenar na fin de semana.
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En todo caso,  a Consellería do Mar está a realizar un seguimento de cara a verificar o 

cumprimento dos termos do acordo e a aplicación estrita dos seus termos de cara a evitar 

vantaxes comparativas para as frotas portuguesas que faenan na nosa costa”.

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: 23795 formulada polo Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Súarez e 

don  Julio  Torrado  Quintela,  sobre  “a  data  prevista  polo  Goberno  galego  para  o 

libramento  das  cantidades  correspondentes  ás  axudas  dos  plans  de  produción  e 

comercialización do sector pesqueiro financiados co Fondo Europeo Marítimo e de 

Pesca pendentes de pagamento ás organizacións de produtores”, (publicada no BOPG 

número 251 do 1 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por 

finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“A  Consellería  do  Mar  informa  que,  con  respecto  ás  Organizacións  de  Produtores 

Pesqueiros de ámbito autonómico, este Departamento convocou e abonou as axudas dos 

exercicios 2014, 2015, 2016 e 2017.

Hai que ter en conta que a convocatoria e aboamento destas axudas se realiza unha vez 

finalizado o exercicio. 

A maiores, temos que sinalar que o pasado 24 de xullo, o DOG publicaba  a convocatoria de 

2018 para axudas a organizacións de produtores pesqueiros para apoiar a preparación e 

aplicación  dos  seus  plans  de  produción  e  comercialización  e  para  a  creación  ou 

reestruturación  destas  organizacións  e  asociacións  de  organizacións  de  produtores 

pesqueiros. 

A ambas liñas  de axudas,  a  Consellería do Mar  destina  máis  de 2,2  millóns  de euros, 

cofinanciados co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).  

Concretamente, á liña de apoio aos plans de produción e comercialización destínanse 1,8 

millóns de euros.  Por outra banda,  á liña de apoio á creación ou reestruturación destas 

organizacións e  asociacións  de organizacións  de  produtores  pesqueiros  destínase unha 
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contía de 400.000 euros. Esta última liña de axudas convócase por primeira vez ao amparo 

do FEMP.

Por último, hai que resaltar que Galicia foi a primeira comunidade autónoma de España que 

publicou a súa propia convocatoria de axudas no marco do Fondo Europeo Marítimo e de 

Pesca (FEMP) para financiar a preparación e o desenvolvemento dos plans de mellora da 

produción e comercialización destas OPPs”.

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  oral  en  Pleno  número:  24439 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Socialista de Galicia,  a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outros/as 

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  valoración  da  Comisión  Interdepartamental  de 

Igualdade respecto do cumprimento da Lei  galega para a  prevención e  o  tratamento da 

violencia de xénero”, (publicada no BOPG número 256 do 8 de febreiro de 2018), convertida en 

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a 

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

Parlamento de Galicia, a contestación formulada  pola Secretaría Xeral de Igualdade,  que ten o 

seguinte contido:

“A Comisión  Interdepartamental  da  Igualdade,  foi  constituída  o  7  de  marzo  de  2013  e,  ata  a 

actualidade, convocouse en 5 ocasións. 

Tal e como aparece recollido no Decreto 157/2012, do 5 de xullo de 2012, polo que se desenvolve 

a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de 

xénero no relativo aos órganos consultivos e de participación, á Comisión Interdepartamental da 

Igualdade correspóndelle a realización das seguintes funcións:

a) Efectuar o seguimento da aplicación da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e 

o tratamento integral da violencia de xénero, e dos correspondentes plans para a igualdade de 

oportunidades e de loita contra a violencia de xénero.

b) Adaptar o plan de etapas de aplicación da Lei 11/2007, do 27 de xullo, ás contías orzamentarias 

anuais consignadas para o seu desenvolvemento nas leis de orzamentos de cada exercicio.

c)  Velar  pola  efectiva  aplicación  do  principio  de  transversalidade  na  elaboración,  execución  e 

seguimento de todas as accións e políticas públicas levadas a cabo pola Xunta de Galicia,  co 

obxecto de acadar a igualdade real e efectiva e eliminar as discriminacións entre mulleres e homes.

d) Servir de órgano de interlocución en materia de igualdade entre as consellerías da Xunta de 

Galicia, os organismos autónomos e entes públicos vinculados ou dependentes destes, promover
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accións conxuntas para asegurar o cumprimento da lexislación vixente en materia de igualdade no 

ámbito da administración autonómica e corrixir as situacións de discriminación.

e) Calquera outra función que lle sexa encomendada dentro do ámbito das súas

competencias.

Así,  nas  xuntanzas  mantidas  da  Comisión  Interdepartamental  se  abordaron,  entre  outros,  os 

seguintes asuntos:

- VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes-Extratexia 2013-2015. Este Plan foi 

aprobado polo Consello da Xunta o 14 de febreiro de 2013 e foi o resultado dun traballo compartido 

pola  totalidade  da  Administración  autonómica  seguindo  na  liña  de cooperación  e  coordinación 

institucional  que  forma  parte  dos  principios  reitores  deste  plan  e  que  se  complementou  coas 

achegas recibidas das asociacións de mulleres, asociacións de igualdade, axentes sociais e outras 

entidades.

Este VI Plan de Igualdade recolleu as metas e os compromisos asumidos pola Xunta na promoción 

da igualdade entre homes e mulleres neste trienio, a través da renovación e reestruturación de 

áreas prioritarias,  como é caso da loita  contra a violencia  de xénero,  e para  contribuír  así  ao 

progreso e benestar da sociedade galega mediante o deseño, a execución e o seguimento de 

políticas das que homes e mulleres se beneficien de forma equivalente.

O VI Plan galego para a igualdade baseábase en seis eixes de intervención:

1.- Mellora da ‘Gobernanza’ a favor da igualdade: 50 actuacións

2.- Cambio de valores e modelos para a igualdade:72 actuacións

3.-Aproveitamento do talento feminino: 53 actuacións

4.- Conciliación corresponsable e calidade de vida: 27 actuacións

5.- Participación activa das mulleres en todos os ámbitos da sociedade: 27 actuacións

6.- Acción integral contra a violencia de xénero: 91 actuacións

Así se configuraron as 320 actuacións cunha valoración económica estimada en 220 millóns de 

euros para ese período de tres anos.

- VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-

2020. É o Plan de Igualdade que actualmente esta vixente e que foi aprobado polo Consello da 

Xunta o pasado 30 de marzo de 2017.
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- Informes anuais de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o 

tratamento integral da violencia de xénero

-  Coordinación,  dinamización  e  seguimento  das  políticas  de  igualdade  e  da  estratexia  de 

transversalidade de xénero na Administración autonómica

- Informe sobre o Decreto 157/2012, do 5 de xullo de 2012, polo que se desenvolve a Lei 11/2007, 

do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero no relativo 

aos órganos consultivos e de participación. Situación e funcionamento do Consello Galego das 

Mulleres e do Observatorio Galego de Violencia de Xénero.

- II Programa Galego de Muller e Ciencia

- Decreto para regular a formación en materia de igualdade e violencia de xénero do persoal que 

presta servizo nas administracións públicas de Galicia.

-  Documentos  elaborados  polos  Grupos  de  Traballo  creados  no  seo  do  Consello  Galego  das 

Mulleres (situación sociolaboral das mulleres, diversidade funcional e muller rural)

Na última xuntanza da Comisión, que tivo lugar o 23 de xaneiro de 2018, acordouse crear un grupo 

de traballo para realizar un seguimento do cumprimento en Galicia das medidas incluídas no Pacto 

de Estado contra a violencia de xénero.

O  orzamento  que  a  Secretaría  Xeral  da  Igualdade  destina  á  erradicar  a  violencia  de  xénero 

ascende este ano 2018 a 5.427.325 €, o que supón un incremento respecto de ano 2017 do 4,28%.

En todo caso, o Goberno galego traballa no convencemento de que na loita contra a violencia de 

xénero, todas as medidas son insuficientes mentres unha muller viva baixo o medo e a falta de 

liberdade que isto supón.”

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 04/10/2018 15:37:38
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  24441 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Socialista de Galicia,  a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outros/as 

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a existencia de conclusións dalgún estudo do Goberno 

galego en relación coa reorganización dos tempos de traballo e a conciliación entre a vida 

familiar e a vida laboral”, (publicada no BOPG número 255 do 7 de febreiro de 2018), convertida 

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño 

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

Parlamento de Galicia, a contestación formulada  pola Secretaría Xeral de Igualdade,  que ten o 

seguinte contido:

“O pleno  do Consello  Galego  das  Mulleres  celebrado  o  3  de xuño  de 2016  aprobou  os  tres 

informes das tres comisións de traballo creadas, que eran:

1. Comisión Situación Socio laboral das Mulleres

2. Comisión Muller con discapacidade

3. Comisión muller rural.

Estes  tres  informes  son  públicos  e  están  colgados  na  páxina  web  da  S.X  da  Igualdade  nos 

seguintes links:

Informe da Comisión Muller Rural:

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/informe_comision_muller_rural-

_3_junio_2016_.pdf

Informe da Comisión Muller con discapacidade:

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/informe_comision_muller_con_discapa

cidade-3_de_junio_2016_.pdf

Informe da Comisión da Situación Socio laboral da Muller:

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/informe_comision_da_situacion_sociol

aboral-3_junio_2016_.pdf
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No  Informe  da  Comisión  da  Situación  Socio  laboral  da  Muller  aparecen  datos  relativos  a 

reorganización dos tempos de traballo e á conciliación da vida familiar e laboral, concretamente no 

apartado 2.2. Conciliación e usos do tempo (páxina 27) E no apartado 3 Conclusións recóllense as 

correspondentes a Conciliación e usos do tempo (páxina 51).

As últimas reunións do pleno do Consello Galego das Mulleres tiveron lugar o 23 de xullo de 2017, 

cando se acordou constituír a Comisión de Coeducación, e o 4 de maio de 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:  24919 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Monserrat Prado Cores e 

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

galego para garantir a viabilidade da frota galega continxentada para o ano 2018”, (publicada 

no BOPG número 255 do 7 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por 

finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi contestado na Comisión 8ª do 27 de abril de 

2018, pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, a través da contestación 

á iniciativa 24918.

Pode consultarse o arquivo audiovisual no enlace:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-8-pesca-marisqueo-2018-04-27?

part=9de4ffec-e494-4e94-9372-5aead3a9b4ac&start=93

A Consellería do Mar, como non pode ser doutro modo, comparte as preocupacións do sector e as 

súas inquedanzas, ao tempo que busca medidas que palíen e solucionen os seus problemas.”

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: 24948 formulada polo Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga e don Juan José 

Merlo  Lorenzo,  sobre  “o  Plan  Xeral  de  explotación  marisqueira  para  o  ano  2018”, 

(publicada no BOPG número 255 do 7 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con 

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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  Mar,  que  ten  o 

seguinte contido:

“O DOG publicaba a primeiros de ano o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 

2018,  que  establece  o  réxime  necesario  para  que  o  marisqueo  se  desenvolva  coas 

garantías dunha boa xestión do recurso. 

Ao abeiro deste documento a Consellería do Mar dá a súa conformidade simultaneamente a 

un total de 94 plans de explotación presentados polas entidades asociativas do sector. 

Nestes  plans  contémplase  a  incorporación  de 200  novos  permisos  de explotación  para 

marisqueo a pé e de 24 novas embarcacións coa modalidade de marisqueo a flote con vara.

Unha das novidades no marco desta folla de ruta é o plan específico de explotación das 

confrarías de Muros e Noia para marisqueo a pé en zona de libre marisqueo. Deste xeito, os 

colectivos de ambas confrarías poderán traballar as praias da banda norte da ría durante 

todo o ano en lugar de facelo só de outubro a marzo como viñan facendo nos últimos dez 

anos. 

Esta nova fórmula tradúcese nunha mellora da xestión das zonas de libre marisqueo a pé 

que neste caso xorde do proxecto ‘Deseño e desenvolvemento dun protocolo de coxestión 

entre as confrarías da Ría Muros-Noia’ que se lle aprobou ás confrarías de Muros e Noia na 
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convocatoria de 2017 de axudas a proxectos dos grupos de acción local do sector pesqueiro 

(GALP). 

Por  outra  banda,  e  como  outra  das  principais  novidades  para  este  ano,  contémplanse 

medidas  de  xestión  para  o  marisqueo  no  banco  das  Pías  e  zona  adxacente  para  as 

confrarías de Ferrol e Barallobre. Esta fórmula é posible grazas á mellora da clasificación 

microbiolóxica desa zona, que pasou de C a B, o que permite aos profesionais extraer e 

comercializar  marisco  nesta  zona  sen  necesidade  de  sometelo  a  un  proceso  de 

reinstalación.

A maiores, cómpre destacar que este ano os plans aprobados para o 2018 están incluíndo 

información sobre a biodiversidade, o uso do territorio e o cambio climático das zonas que 

lle corresponden. O obxectivo desta información é fomentar o uso axeitado do territorio e 

coñecer  máis  sobre  os  efectos  do  cambio  climático,  entre  outros,  e  incluír  información 

adicional sobre cuestións esencialmente medioambientais. 

En canto aos períodos autorizados para a captura de crustáceos, que establece cada ano 

este plan, recóllese o permiso de capturar nécora do 1 ao 5 de xaneiro e do 1 de xullo ao 31 

de decembro. No caso do lumbrigante, o período autorizado de captura vai do 1 de xaneiro 

ao 31 de marzo e do 1 de xullo ao 31 de decembro. Ademais a lagosta pode extraerse entre 

o 1 de xaneiro e o 30 de setembro e o santiaguiño poderase capturar  do 1 ao 5 de xaneiro e 

do 1 de outubro ao 31 de decembro. A maiores, especifica que o conguito, o patulate e o 

cangrexo se poden extraer durante todo o ano.

En relación aos poliquetos -vermes mariños para cebo no litoral de Galicia- o plan mantén 

que as entidades asociativas do sector poden contemplar dentro do ámbito dos plans de 

explotación marisqueira zonas para que os titulares de licenzas de pesca marítima de recreo 

en superficie poidan capturar un máximo de 50 poliquetos/día, sen interferir coa actividade 

extractiva.  As  zonas  reservadas  polas  entidades  asociativas  do  sector  para  este  fin 

publícanse na páxina web:

 https://www.pescadegalicia.gal/gl/poliquetos

Neste eido cabe lembrar que a normativa que regula a extracción de poliquetos para cebo 

no litoral de Galicia non permite que as persoas titulares de licenzas de pesca de recreo 
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poidan  extraer  poliquetos  en  zonas  nas  que  existan  plans  de  explotación  para  outros 

recursos.

Por outra banda,  no que respecta á orde dos plans de xestión de recursos específicos 

(percebe, navalla, longueirón e longueirón vello, ourizo de mar, holoturias como o carallo de 

mar, a peneira, as algas, as anemones e os poliquetos), a Consellería aprobou para este 

2018 un total de 136 plans de xestión.

Todos estes plans tamén inclúen como novidade información sobre a biodiversidade, o uso 

do territorio e o cambio climático das zonas que lle corresponden”.

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: 24951 formulada polo Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga e don Juan José 

Merlo  Lorenzo,  sobre  “o  Plan  Xeral  de  explotación  marisqueira  para  o  ano  2018”, 

(publicada no BOPG número 255 do 7 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con 

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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  Mar,  que  ten  o 

seguinte contido:

“O DOG publicaba a primeiros de ano o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 

2018,  que  establece  o  réxime  necesario  para  que  o  marisqueo  se  desenvolva  coas 

garantías dunha boa xestión do recurso. 

Ao abeiro deste documento a Consellería do Mar dá a súa conformidade simultaneamente a 

un total de 94 plans de explotación presentados polas entidades asociativas do sector. 

Nestes  plans  contémplase  a  incorporación  de 200  novos  permisos  de explotación  para 

marisqueo a pé e de 24 novas embarcacións coa modalidade de marisqueo a flote con vara.

Unha das novidades no marco desta folla de ruta é o plan específico de explotación das 

confrarías de Muros e Noia para marisqueo a pé en zona de libre marisqueo. Deste xeito, os 

colectivos de ambas confrarías poderán traballar as praias da banda norte da ría durante 

todo o ano en lugar de facelo só de outubro a marzo como viñan facendo nos últimos dez 

anos. 

Esta nova fórmula tradúcese nunha mellora da xestión das zonas de libre marisqueo a pé 

que neste caso xorde do proxecto ‘Deseño e desenvolvemento dun protocolo de coxestión 

entre as confrarías da Ría Muros-Noia’ que se lle aprobou ás confrarías de Muros e Noia na 
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convocatoria de 2017 de axudas a proxectos dos grupos de acción local do sector pesqueiro 

(GALP). 

Por  outra  banda  e  como  outra  das  principais  novidades  para  este  ano,  contémplanse 

medidas  de  xestión  para  o  marisqueo  no  banco  das  Pías  e  zona  adxacente  para  as 

confrarías de Ferrol e Barallobre. Esta fórmula é posible grazas á mellora da clasificación 

microbiolóxica desa zona, que pasou de C a B, o que permite aos profesionais extraer e 

comercializar  marisco  nesta  zona  sen  necesidade  de  sometelo  a  un  proceso  de 

reinstalación.

A maiores, cómpre destacar que este ano os plans aprobados para o 2018 están incluíndo 

información sobre a biodiversidade, o uso do territorio e o cambio climático das zonas que 

lle corresponden. O obxectivo desta información é fomentar o uso axeitado do territorio e 

coñecer  máis  sobre  os  efectos  do  cambio  climático,  entre  outros,  e  incluír  información 

adicional sobre cuestións esencialmente medioambientais. 

En canto aos períodos autorizados para a captura de crustáceos, que establece cada ano 

este plan, recóllese o permiso de capturar nécora do 1 ao 5 de xaneiro e do 1 de xullo ao 31 

de decembro. No caso do lumbrigante, o período autorizado de captura vai do 1 de xaneiro 

ao 31 de marzo e do 1 de xullo ao 31 de decembro. Ademais a lagosta pode extraerse entre 

o 1 de xaneiro e o 30 de setembro e o santiaguiño poderase capturar  do 1 ao 5 de xaneiro e 

do 1 de outubro ao 31 de decembro. A maiores, especifica que o conguito, o patulate e o 

cangrexo se poden extraer durante todo o ano.

En relación aos poliquetos -vermes mariños para cebo no litoral de Galicia- o plan mantén 

que as entidades asociativas do sector poden contemplar dentro do ámbito dos plans de 

explotación marisqueira zonas para que os titulares de licenzas de pesca marítima de recreo 

en superficie poidan capturar un máximo de 50 poliquetos/día, sen interferir coa actividade 

extractiva.  As  zonas  reservadas  polas  entidades  asociativas  do  sector  para  este  fin 

publícanse na páxina web:

 https://www.pescadegalicia.gal/gl/poliquetos

Neste eido cabe lembrar que a normativa que regula a extracción de poliquetos para cebo 

no litoral de Galicia non permite que as persoas titulares de licenzas de pesca de recreo 
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poidan  extraer  poliquetos  en  zonas  nas  que  existan  plans  de  explotación  para  outros 

recursos.

Por outra banda,  no que respecta á orde dos plans de xestión de recursos específicos 

(percebe, navalla, longueirón e longueirón vello, ourizo de mar, holoturias como o carallo de 

mar, a peneira, as algas, as anemones e os poliquetos), a Consellería aprobou para este 

2018 un total de 136 plans de xestión.

Todos estes plans tamén inclúen como novidade información sobre a biodiversidade, o uso 

do territorio e o cambio climático das zonas que lle corresponden”.

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: 25515 formulada polo Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Súarez e 

don Julio Torrado Quintela, sobre “a información do Goberno galego referida ás posibles 

consecuencias para o acordo de pesca con Marrocos, da súa eventual consideración 

sen  validez  polo  Tribunal  de  Xustiza  da  Unión  Europea  por  aplicarse  ao  Sáhara 

Occidental e ás augas adxacentes”, (publicada no BOPG número 260 do 14 de febreiro 

de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións 

xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“Neste asunto, é necesario poñer en valor a recente renovación do acordo pesqueiro entre a 

Unión Europea e Marrocos, o que supón oportunidades para a flota galega nas posibilidades 

de pesca.

Non obstante, lamentamos que non se puidese conseguir unha mellora no seu contido, nos 

aspectos reclamados pola frota.

Como xa era coñecido, a volta dos buques europeos ás augas marroquís, entre eles os 

galegos,  non  é  inmediata,  xa  que  require  diferentes  trámites  burocráticos,  entre  eles  a 

aprobación no Parlamento Europeo.

Dende a Consellería do Mar, defendemos que se aceleren eses trámites para que o acordo 

entre en vigor  o antes posible.  Mentres non entra en vigor o Goberno central  habilitará 

axudas para armadores e tripulantes afectados pola paralización temporal.
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Para maior información, pódese consultar a resposta dada na Comisión 8ª do venres 27 de 

abril de 2018, pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, a través 

da contestación a iniciativa 27177”.

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:  25550 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e outros/as 

deputados/as do mesmo grupo, sobre “o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a licitación 

do proxecto de dragaxe da canle de acceso ao porto de Pontevedra no río Lérez”, (publicada 

no BOPG número 260 do 14 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por 

finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“O proxecto da dragaxe do Lérez atópase tramitado e orzamentado pero non conta con consenso 

da comunidade portuaria da zona, polo que a Consellería do Mar espera o visto bo dos colectivos 

marítimos afectados para continuar coa súa tramitación e execución.”

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/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  25980, formulada  polo  Grupo

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

Blanco  Rodríguez  e  dona  María  Dolores  Toja  Suárez,,  sobre  “as  razóns  das  discordancias

existentes  entre  o  Goberno  galego  e  os  representantes  europeos  en  relación  co

procedemento seguido para a presentación da candidatura de Galicia para o acollemento do

Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos”, (publicada no BOPG número

264 do 21 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións xaneiro-xullo 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 polas

consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“Galicia obtivo a designación da parte máis importante do laboratorio europeo de referencia para o

seguimento dos contaminantes virais e bacteriolóxicos de moluscos bivalvos,  ubicado no Reino

Unido ata o 31 de decembro deste ano. Esta parte é a relacionada coa clasificación e o seguimento

das zonas de produción de moluscos bivalvos.

Isto é máis que o que Galicia tiña. Non obstante, sempre defendemos que queríamos a totalidade

das áreas do laboratorio comunitario de referencia. De aí que en xaneiro a conselleira do Mar se

reuniuse  en  Bruxelas  co  director  xeral  da  DG  Sante  da  Unión  Europea.  Nesta  xuntanza  a

conselleira expuxo ao director xeral:

• O interese de Galicia por facer un seguimento da evolución e do alcance da decisión da UE

de dividir  as  competencias  deste  laboratorio  europeo de referencia  entre catro Estados

membro a partir do 1 de xaneiro de 2019.

• A experiencia das institucións galegas no eido dos moluscos bivalvos dada a relevancia

socioeconómica do seu cultivo en Galicia
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• A oportunidade de, ante unha hipotética reconsideración da decisión, atribuír aos centros

radicados  en  Galicia  as  funcións  propias  do  laboratorio  europeo  de  referencia  para  o

seguimento dos contaminantes virais e bacteriolóxicos de moluscos bivalvos.

O director xeral da DG Sante expuxo á conselleira, entre outros aspectos, a posibilidade de que o

Laboratorio  de  Referencia  de  Vigo  sente  as  bases  para  establecer  un  protocolo  de  traballo

conxunto co Intecmar.

Galicia continuou traballando co Goberno central co obxectivo de aproveitar sinerxías e colaborar

nesta materia. De feito o presidente da Xunta entregou en febreiro un protocolo á exministra de

Sanidade para colaborar no control das zonas de produción de moluscos bivalvos. Este protocolo

xa estaba en tramitación e confiamos en que o novo Goberno central o continúe e cumpra co

apalabrado co anterior Goberno do Estado. 

Con  este  protocolo,  a  Axencia  Española  de  Consumo  Seguridade  Alimentaria  e  Nutrición

(AECOSAN) derivaría no Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) boa parte

das  funcións  do  Laboratorio  Nacional  de  Referencia  para  biotoxinas  mariñas  e  control  e

clasificación das zonas de produción. 

Deste xeito, involúcrase á comunidade autónoma galega -a través do Intecmar- en boa parte das

accións propias do Laboratorio Nacional de Referencia”.

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:  25984 formulada  polo  Grupo 

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

Dolores Toja Súarez, sobre “a posibilidade de garantía polo Goberno galego do cumprimento 

dos  criterios  legais,  estatutarios  e  procedimentais  axeitados  nos  novos  plans  de 

explotación aprobados polas confrarías de Galicia”, (publicada no BOPG número 264 do 21 

de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de 

sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería  do  Mar  garante  que  todos  os  novos  plans  de  explotación  aprobados  polas 

confrarías  galegas  cumpren  os  criterios,  legais,  estatutarios  e  procedimentais  acordes  á 

normativa,  como non podería ser  doutro xeito,  xa que velar  por  esta  cuestión é  tarefa deste 

Departamento.

Por tanto, o cometido da Consellería do Mar é facer cumprir a lexislación e, no caso concreto da 

formulación desta pregunta, hai que aclarar que non é exacto que se impida faenar en Baiona e 

no resto de Galicia a quen cumpre coa normativa vixente”.

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/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  26048, formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outras/os

deputadas/os  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  valoración  do  Goberno  galego  en  relación  co

incumprimento da Lei orgánica 3/2007, no referido á presenza das mulleres nos consellos de

administración das empresas públicas e,  en especial  nos das autoridades portuarias de

Galicia”, (publicada no BOPG número 264 do 21 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 polas consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar está de acordo coa necesidade de cumprir a Lei orgánica 3/2007 para a

igualdade efectiva de mulleres e homes.

Sen embargo, hai que ter en conta que entre os nomeamentos que pode propoñer a Xunta de

Galicia nos Consellos de Administración das Autoridades Portuarias de Galicia houbo un cambio

tamén substancial con este Goberno, xa que practicamente multiplicamos por 10 a porcentaxe de

representación dos nomeamentos da Xunta.

Por tanto, é necesario facer extensiva esta petición, tanto ao Goberno central, como aos concellos

galegos con Autoridade Portuaria, así como aos propios sindicatos, todos eles con dereito a un bo

número de nomeamentos nestes órganos”.

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  oral  en  Pleno  número:  26167 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario  Popular  de  Galicia,  a  iniciativa  de  dona  Paula  Prado  del  Río  e  outros/as 

deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas que está a desenvolver o Goberno galego 

en materia de conciliación e corresponsabilidade”, (publicada no BOPG número 264 do 21 de 

febreiro  de  2018),  convertida  en  pregunta  con resposta  escrita  por  finalización  do  período  de 

sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no 

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

Xeral de Igualdade, que ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia mantén entre as súas prioridades o fomento de medidas de conciliación e de 

corresponsabilidade na sociedade galega, facendo tamén especial fincapé nos concellos do rural, 

co fin de que as familias teñan igualdade de oportunidades e de acceso a este tipo de actuacións. 

Con  este  obxectivo,  a  Xunta  dispón  dunha  liña  de  financiamento  de  accións  de  conciliación 

destinada aos concellos galegos.

Ademais, en abril de 2018, a Xunta aprobou o Plan galego de conciliación e corresponsabilidade 

2018-2021,  que inclúe cen medidas concretas.  Galicia  convértese así  na primeira comunidade 

autónoma en contar cunha ferramenta de planificación destas características.

O obxectivo xeral  desta folla  de ruta é poñer  en marcha,  consolidar  e visibilizar  un abano de 

actuacións que favorecen a conciliación e a corresponsabilidade. En concreto, o documento pon o 

foco no reparto equitativo  das responsabilidades doméstico-familiares  entre  mulleres  e  homes, 

seguindo así as últimas decisións adoptadas pola Comisión Europea.

Actualmente,  a  tradicional  división  sexual  do  traballo  aínda  segue  a  dificultar  o  acceso, 

permanencia e progresión das mulleres no ámbito laboral. Por iso, a Xunta entende que as políticas 

de conciliación deben transcender a dimensión do regulamento dos dereitos laborais das mulleres 

traballadoras,  e  concibirse  como  unha  nova  forma  de  pacto  social,  que  aposte  pola 

corresponsabilidade entre os diferentes axentes sociais, entre os homes e as mulleres, e tamén 

entras todas a persoas integrantes da unidade familiar.

O Plan, dispoñible na web da Xunta, é o resultado dun traballo conxunto do Goberno galego, e o 

seu obxectivo é estenderse máis aló do ámbito da Administración autonómica.  No documento, 

concéntranse todas as iniciativas postas en marcha ata agora en materia de conciliación pola 
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Xunta, e inclúe outras novidosas.

Esta  folla  de  ruta  segue  cinco  principios  orientadores:  igualdade  entre  mulleres  e  homes, 

corresponsabilidade  social,  cooperación  e  coordinación  institucional,  colaboración  cos  axentes 

económicos e sociais e posta en valor do papel das familias.”

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/mm

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 26255 formulada polo Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga e dona Paula 

Quinteiro  Araújo,  sobre  “as  previsións  do  Goberno  galego  respecto  do  impulso 

dalgunha medida, con compromiso real, para mellorar as pensións das mariscadoras 

para que non teñan que seguir traballando no mar máis aló dos 65 anos” , (publicada 

no BOPG número 264 do 21 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta 

escrita  por  finalización  do  período  de  sesións  xaneiro-xullo  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  Mar,  que  ten  o 

seguinte contido:

“A Consellería  do  Mar  traballa  da  man  do  sector  para  acadar  mellores  condicións  no 

exercicio da súa actividade, tamén para as mariscadoras.

Neste sentido cómpre lembrar que, no caso destas, foi este Departamento quen conseguiu 

que se puideran dar de alta na Seguridade Social e cotizar para obter unha pensión. 

Por  outra banda,  no caso das redeiras,  as xestións  da Xunta  contribuíron a  acadar  un 

recoñecemento profesional da actividade e a consolidar a entrada no seguro social. 

En definitiva, este Goberno traballa por mellorar as condicións sociolaborais do sector, tanto 

no marisqueo coma na defensa do mantemento dos coeficientes redutores para da idade de 

xubilación a todos os mariñeiros de altura e gran altura dos buques, cando foi o caso.”
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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/mm

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27178 formulada polo Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga e  don Juan José 

Merlo Lorenzo, sobre “as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en relación 

coa sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea referida ao acordo pesqueiro 

co  reino  de  Marrocos”,  (publicada  no  BOPG  número  272  do  7  de  marzo  de  2018), 

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

xullo 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 

Mar, que ten o seguinte contido:

“Neste asunto, é necesario poñer en valor a recente renovación do acordo pesqueiro entre a 

Unión Europea e Marrocos, o que supón oportunidades para a flota galega nas posibilidades 

de pesca.

Non obstante, lamentamos que non se puidese conseguir unha mellora no seu contido, nos 

aspectos reclamados pola frota.

Como xa era coñecido, a volta dos buques europeos ás augas marroquíes, entre eles os 

galegos,  non  é  inmediata,  xa  que  require  diferentes  trámites  burocráticos,  entre  eles  a 

aprobación no Parlamento Europeo.

Dende a Consellería do Mar, defendemos que se aceleren eses trámites para que o acordo 

entre en vigor  o antes posible.  Mentres non entra en vigor o Goberno central  habilitará 

axudas para armadores e tripulantes afectados pola paralización temporal.

Para maior información, podese consultar a resposta dada na Comisión 8ª do venres 27 de 

abril de 2018, pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, a través 

da contestación á iniciativa 27177”
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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/mm

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  27334 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez  e don 

Julio Torrado Quintela, sobre “as previsións do Goberno galego respecto do establecemento 

de  zonas  exentas  de  extracción  da  mexilla  nas  áreas  de  especial  sensibilidade  para  o 

percebe de Galicia”, (publicada no BOPG número 276 do 14 de marzo de 2018), convertida en 

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar,  que ten o seguinte 

contido:

“En relación coa coexistencia do percebe e da mexilla, cabe sinalar que esta dáse na meirande 

parte  da  costa  galega,  realizándose  a  súa  explotación  comercial  de  forma  coordinada  e 

respectuosa entre especies e obxectivos da mesma.

En todo caso, a simultaneidade da presenza destas especies e a vontade de extracción de cada 

unha delas por parte de dous colectivos diferentes esixe dun respecto e igualdade nesa capacidade 

de acceso e de rendabilización. 

A Consellería do Mar, consciente da necesidade do traballo conxunto, traballa no entendemento de 

ambos sectores,  e tamén en lograr o cumplimento correcto das normativas reguladoras.  Neste 

senso, desde a Administración autonómica vélase por esa igualdade e respecto e trabállase por 

evitar que as actuacións duns poucos, sexan do sector ou alleos a el, podan pór en risco esa 

cohabitación e a explotación sostible de ambas especies.

No relativo a esa labor de velar pola igualdade e respecto entre ambas actividades extractivas, 

cabe sinalar que existe unha normativa vixente coa que se pode explotar ambos recursos en pé de 

igualdade, e que prevé xa de por sí zonas onde é preciso un informe previo da Consellería de 

Medio Ambiente para a recollida de mexilla, como é o caso da recollida nos arquipélagos de Ons, 

Sálvora e Cíes, onde ademais se limita as zona de recollida.

En canto á pretensión de limitación da extracción de mexilla, e máis alá do exhaustivo control e 

regulación  para  evitar  o  desequilibrio  e  interferencias  no  labor  dos  dous  sectores  extractivos 

afectados, cabe sinalar o precedente sentado polo Decreto 87/2007 polo que se crea a reserva de 

interese pesqueiro dos Miñarzos, e o Decreto 241/2008 que o modifica, e que seguen a permitir a 
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recollida  de mexilla  aínda sendo áreas especialmente  sensibles  no relativo  ao labor  extractiva 

marisqueira.”

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/mm

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  oral  en  Pleno  número:  28305 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de e Dona María Dolores Toja Suárez e don 

Julio Torrado Quintela, sobre “as repercusións que está a ter a situación do Instituto Español 

de Oceanografía nas sedes radicadas en Galicia”, (publicada no BOPG número 284 do 27 de 

marzo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións 

xaneiro-xullo 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 Mar, 

que ten o seguinte contido:

“Desexamos que reverta a situación do Instituto Español de Oceanografía de Vigo, dependente do 

Goberno central, para que poida desenvolver as súa actividade con total normalidade.

En todo caso, cabe lembrar que, nos últimos anos, o IEO veu participando en todas as campañas 

de seguimento das especies de interese para Galicia, xa sexa no caladoiro nacional (sardiña, xarda 

e pescada, por exemplo) coma fóra del (pescada, gallo e rape en Gran Sol, bacallau ou fletán na 

Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste –NAFO-).

Desde a Xunta apostamos sempre por apuntalar a investigación como elemento clave para permitir 

que Galicia manteña a competitividade da actividade marítimo pesqueira.

Nesa  liña  tamén  se  integra  a  vontade  de  cooperar  e  colaborar  cos  centros  de  investigación 

radicados na nosa comunidade. Neste senso, nos últimos meses afianzáronse os contactos para 

reforzar  a  colaboración  e  a  transferencia  de  coñecementos  entre  o  IEO  e  os  servizos  da 

Consellería do Mar dedicados á investigación, con especial orientación cara aos focalizados ao 

labor investigadora pesqueira.

Agardamos que este labor de coordinación e apoio mutuo continúe en canto reporta labores e 

argumentos positivos na defensa dos intereses do sector e da explotación sostible dos recursos en 

termos ambientais, sociais e económicos.”
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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:  28338 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Monserrat Prado Cores e 

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

demanda ao Goberno central da transferencia á Xunta de Galicia das competencias en mate

ria de portos e lonxas de interese xeral”, (publicada no BOPG número 284 do 27 de marzo de 

2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-

xullo 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 Mar,  que 

ten o seguinte contido:

“O Goberno galego non ten iniciado ningún procedemento para reclamar as competencias sobre os 

Portos de interese xeral  que xestiona o Estado a través de Puertos del Estado.  Aínda así,  no 

relativo aos Portos de Interese Xeral radicados en Galicia, estase a traballar na coordinación entre 

o ente público Portos de Galicia  e as autoridades portuarias existentes en Galicia para ver as 

capacidades de cada porto e como aproveitalas de maneira especializada.

Entendemos  que  esta  coordinación  xeral  supón  un  avance  na  mellora  da  operatividade  e 

competitividade da estrutura portuaria galega, amais de ser, neste momento, máis acaída que as 

propostas xeradas en torno ao traspaso destas infraestruturas.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 28422 formulada polo Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Súarez, e 

don  Julio  Torrado  Quintela  e  sobre  “as  previsións  do  Goberno  galego  respecto  da 

realización dalgún tipo de xestión para a prevención das doenzas máis comúns e 

habituais que padecen as mulleres redeiras”, (publicada no BOPG número 287 do 4 de 

abril de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de 

sesións  xaneiro-xullo  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 Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar sinala que son diversos os departamentos da Xunta de Galicia que 

levaron a cabo estudos sobre esta problemática. 

Entre eles,  podemos destacar o estudo realizado no ano 2012 polo Instituto Galego de 

Seguridade e Saúde Laboral xuntamente coa Consellería de Sanidade e titulado ‘Estudo de 

Saúde Laboral das redeiras de Galicia’ , outro titulado ‘La vigilancia de la Salud en el Sector 

pesquero’,  feito polo citado Instituto e polos seus homólogos do Principado de Asturias, 

Cantabria e País Vasco. 

O  máis  importante,  pola  extensión  e  a  precisión  do  seu  contido,  é  o  titulado  ‘Estudo 

Epidemiolóxico: Redeiras e percebeiros a pé’, feito pola propia Xunta de Galicia a través do 

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 

Por último, destacar a ‘Guía de Boas prácticas. ISSGA. Saúde laboral’ do 2017.

A maiores, non debemos esquecer que o Parlamento de Galicia, mediante a Lei 14/2007, 

procedeu á creación do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, fixando no artigo 2 

como  un  dos  seus  ámbitos  de  actuación  levar  ‘a  cabo  actividades  de  promoción  da 
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prevención dos riscos laborais en relación coas traballadoras e os traballadores por conta 

propia e co conxunto da poboación...’ Dentro dos seus fins está a ‘coordinación e xestión 

das  políticas  que  nas  materias  de  seguridade,  hixiene  e  saúde  laboral  establezan  os 

poderes públicos da Comunidade Autónoma, para a mellora das condicións de traballo co 

obxecto de eliminar ou reducir na orixe os riscos inherentes o traballo...’. 

Para o cumprimento destes fins o Instituto realiza funcións de asesoramento e control das 

accións técnico preventivas dirixidas a diminución dos riscos laborais,  dos accidentes de 

traballo e das enfermidades profesionais. 

Polo tanto, este Instituto é o ente da Xunta de Galicia especializado na seguridade e na 

saúde laboral, resulta lóxico por tanto que os estudos sobre as materias sinaladas conten 

coa participación activa do citado ente e elo con independencia da Consellería que faga o 

encargo do estudo, pois o importante é sempre que se fagan este tipo de estudos e a través 

de entes dependentes da Xunta de Galicia. O certo, a vista do anteriormente sinalado, é que 

a materia das doenzas das redeiras foi obxecto de diversos estudos e traballos feitos polo 

citado especializado Instituto.

En relación cos resultados dos estudos, e partindo do exame do Estudio Epidemiolóxico do 

que falamos, destacan as seguintes conclusións(páx 115 e 116) e que podemos resumir do 

seguinte xeito: 

• Mais da metade das redeiras consultadas no referido estudo teñen diagnóstico de 

trastorno músculo-esquelético (TME) na columna, cunha maior afectación na zona cervical. 

Despois da columna , a maior prevalencia do dito trastorno se observa nas extremidades 

superiores (30% segundo diagnóstico) fundamentalmente pola afectación nos ombreiros. O 

TME  nas  extremidades  inferiores  baixa  ao  5%  dos  casos.  Respecto  das  patoloxías 

dexenerativas ou reumáticas, o 9% manifestou padecer enfermidades reumáticas e o 33% 

de  carácter  dexenerativo.  A  maiores:   agudeza  visual  estaba  diminuída  nun  74%,  a 

audiometría  e  a  espirometría  foi  normal  entre  o  71  e  o  96%  dos  casos.  O 

Electrocardiograma non presentou alteracións no 85% dos casos e as alteracións analíticas 

mais frecuentes foron a dislipemia e o aumento de glucemia e afectación da serie roxa.
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En definitiva, entendemos que a través destes estudos téñense fixados tanto as condicións 

nas que as redeiras realizan o seu traballo,  os elementos que inciden na realización do 

mesmo e as patoloxías que afectan a dito colectivo. 

Tampouco pode obviarse o feito de que o ISSGA, como xa dixemos, presentou no 2017 

unha Guía das boas practicas na prevención de riscos laborais que contén unha completa e 

axeitada  información  sobre  os  riscos  que  levan  aparellados  a  actividade  de  redeira  e 

consellos para evita-las patoloxías e os riscos.

Por outra banda, debemos sinalar que unha hipotética reforma do catálogo de enfermidades 

profesionais, regulada no Real Decreto 1299/2006  do 10 de novembro, corresponde ao 

Ministerio de Emprego e Seguridade Social, previo informe do Ministerio de Sanidade e da 

Comisión Nacional  de  Seguridade Social  e  Saúde no  Traballo.  Ademais,  a  cualificación 

como enfermidade profesional corresponde á entidade xestora competente, neste caso o 

Instituto Social da Mariña. 

Polo  tanto,  queda claro  que nin  a  Xunta  de Galicia  nin  esta  Consellería  do Mar  teñen 

competencias nesta materia.

Debemos destacar que na Lei 47/2015 do 21 de outubro, reguladora da protección social 

das  persoas  traballadoras  do  sector  marítimo  pesqueiro,  inclúe  ás  redeiras,  ben  como 

traballadoras por conta allea (art.3) (suposto excepcional) ou ben como traballadoras por 

conta propia ou autónomos, regulados no artigo 4. 

A Consellería do Mar ten organizado xornadas tanto respecto da súa problemática laboral 

como de concienciación da necesidade de afiliación á Seguridade Social, ao efecto de obter 

os dereitos e beneficios de carácter asistencial e doutros tipos regulados en dita norma.

Tamén destacamos que a Lei 6/2017 de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo introduce 

reformas  importantes  respecto  destes  traballadores/as,  no  que  se  encadran  de  forma 

maioritaria as redeiras. Nesta regulación resulta de especial interese a modificación operado 

polo artigo 14 da devandita lei  en relación coa cobertura das continxencias profesionais 

deste tipo de traballadores/as, modificando o artigo 316 do Texto Refundido da Lei Xeral da 

Seguridade Social no que se regulan tanto os accidentes no traballo destes autónomos e se 
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di de xeito claro e preciso que ‘entenderase a idénticos efectos, por enfermidade profesional 

la  contraída  como  consecuencia  del  trabajo  ejecutado  por  cuenta  propia,  que  esté 

provocada  por  la  acción  de  los  elementos  y  substancias  y  en  las  actividades  que  se 

especifican en la lista de enfermedades profesionales con las relaciones de las principales 

actividades capaces de producirlas, anexa al Real Decreto 1299/2006...’ o que supón un fito 

esencial na materia que nos ocupa”.

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 01/10/2018 13:25:35

124238



RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número: 28524 formulada polo Grupo 

Parlamentario  de En  Marea,  a  iniciativa  de  don  Juan  José  Merlo  Lorenzo e  dona Carmen 

Santos Queiruga, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de Galicia durante o ano 2018 

para paliar a situación xerada para o conxunto da cadea económica que depende do 

polbo pola baixada da descarga e venda desa especie, así como polo crecemento da súa 

demanda externa”, (publicada no BOPG número 287 do 4 de abril de 2018), convertida en 

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte 

contido:

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi contestado na Comisión 8ª do 25 de maio 

de  2018  pola  directora  xeral  de  Pesca,  Acuicultura  e  Innovación  Tecnolóxica,  a  través  da 

resposta á iniciativa 30382.

Con respecto á última a campaña do polbo, as capturas superaron as 1.300 toneladas e a 

facturación rozou os 12,5 millóns de euros, unha cifra superior aos case 11 millóns de euros 

facturados na campaña 2015-2016, que xa fora considerada unha boa campaña.

Ademais, se temos en conta as vendas totais da frota despachada a polbo durante todo o ano, 

a maioría da frota está en números por riba da media dos tres últimos anos.

Por último, debemos lembrar que a frota de artes menores galega é unha frota polivalente xa 

que as embarcacións poden empregar outras artes con cambios temporais”.

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: 28894 formulada polo Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Súarez, e 

don Julio Torrado Quintela e sobre “as razóns do baixo nivel de execución orzamentaria 

que presentan, no ano 2017, os programas da Consellería do Mar 723A Competitividade 

e mellora da calidade de produción pesqueira e 723C Desenvolvemento sostible das 

zonas de pesca”, (publicada no BOPG número 289 do 11 de abril de 2018), convertida en 

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

que ten o seguinte contido:

“Para comezar, debemos sinalar que a evolución do emprego en Galicia, si temos en conta o 

nivel de afiliación ao Réxime Especial do Mar, mantense estable nos últimos 3 anos, cun 

aumento de preto de 1.200 persoas dende xaneiro de 2015 a xullo de 2018, superando a cifra 

dos 21.000 afiliados en marzo deste ano. 

A respecto da execución dos programas 723 C e 723 A:

-Sinalar  que  no  relativo  ao  de  melloras  a  bordo  (723  A),  na  convocatoria  do  ano  2016 

destináronse  900.000  euros  con 66 solicitudes  presentadas,  e  na  convocatoria  de  2017, 

destináronse  272.000  euros,  presentándose  52  peticións.  Incidir  en  que  en  ambas 

anualidades foron atendidas absolutamente todas as peticións presentadas, que cumprían os 

requisitos. Para este ano, este Departamento dedicou preto de 1 millóns de euros, logo dunha 

ampliación de crédito.

- No tocante ao capítulo 723 C, lembrar que foi este Goberno, en 2009, quen lle deu un 

impulso  a  esta  área  de  traballo,  para  a  diversificación  e  desenvolvemento  das  zonas 

costeiras, en primeiro lugar, constituíndo os grupos GAC, que non tiñan sido constituídos. En 

segundo lugar, no período 2009/2016, este Goberno foi quen aprobar os seguintes proxectos:

➢ PERÍODO GAC: 

o Proxectos aprobados → 426 
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o Investimento total → 27,2 M€

➢ PERÍODO GALP: 

o 301 proxectos aprobados.

o 19 M € de axuda de achega pública. 

Neste momento, é importante sinalar que Galicia é das comunidades autónomas que máis 

ten avanzado neste eido.

Por outra banda, a Consellería do Mar lembra que as medias de execución orzamentaria en 

O e K do actual Goberno están un 71% por riba das do Goberno do bipartito.

Ademais, é de vital importancia o eido formativo de cara a acadar o relevo xeracional. Esta 

área está blindada nos orzamentos. De feito, a Consellería do Mar aposta decididamente pola 

formación, por iso:

o Este ano incrementa un 2% os fondos destinados a ensinanzas marítimo pesqueiras.

o Nos dous últimos orzamentos acumulou unha suba do 7% no eido formativo.

o Destina  máis  de  1,5  millóns  de  euros  nos  vindeiros  dous  anos  para  cursos  de 

ensinanzas pesqueiras non regradas co obxecto de garantir o relevo xeracional no sector.

o Amplíase a oferta formativa. Un aumento que se ve reflectido nos datos de matrículas 

efectuadas nos centros de ensino náutico-pesqueiro dependentes da Consellería, nos que o 

número de alumnos matriculados aumentou en máis dun 40% desde o ano 2009”.

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

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

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:  29015 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Súarez, e don 

Julio  Torrado  Quintela  e  sobre  “a  valoración  polo  Goberno  galego  das  repercusións  que 

supoñen, para o desenvolvemento de actividades desestacionalizadoras na zonas costeiras, 

os  atrancos  burocráticos  establecidos  na  Resolución  de  Portos  de  Galicia  do  26  de 

setembro  de  2017,  para  a  autorización  da  ocupación  das  zonas  portuarias  para  a 

celebración  de  espectáculos  públicos  ou  actividades  recreativas”,  (publicada  no  BOPG 

número 293 do 18 de abril de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización 

do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi contestado na Comisión 8ª do 25 de maio de 

2018, polo presidente do ente público Portos de Galicia, a través da resposta a iniciativa 29014.

Pode consultarse o arquivo audiovisual na seguinte lizazón:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-8-pesca-marisqueo-2018-05-25?

part=d1a3392f-4787-4b45-ac23-bf0aa791b916&start=4974

A normativa á que se fai referencia vela polas maiores garantías de seguridade para as persoas e 

bens nos eventos que se celebran nos portos autonómicos. Con esta premisa como prioridade, 

cómpre  sinalar  que Portos  de  Galicia  autorizou  máis  do 90% dos centos  de  eventos  que se 

solicitaron e se celebraron finalmente ao longo do que vai de 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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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 29714 formulada polo Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Súarez, e 

don Julio Torrado Quintela e sobre “a valoración do Goberno galego respecto da demora 

do Goberno central na ratificación do Convenio 188 da Organización Internacional do 

Traballo relativo ao traballo no sector pesqueiro”, (publicada no BOPG número 296 do 

25 de abril de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período 

de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“Desde a Consellería do Mar, entendemos que todo o que serva para mellorar as condicións 

sociolaborais dos traballadores do mar sempre será positivo para o sector. 

Cómpre sinalar que a principal organización pesqueira a nivel europeo (Europêche), na cal 

tamén se circunscribe a española Cepesca, xa se ten amosado favorable a este Convenio 

188 da Organización Internacional de Traballadores, polo tanto, non cabe ir en contra do 

sentir maioritario do sector.

A este goberno lle preocupan, e moito, as condicións nas que desenvolven o seu traballo 

máis de 13.000 mariñeiros galegos e por iso todos os anos se convocan axudas, con cargo 

aos Fondos Europeo Marítimo Pesqueiro, para realizar investimentos en buques pesqueiros 

co obxectivo de mellorar a eficiencia, reducir o seu custe enerxético, modernizar e mellorar 

as embarcacións. En definitiva, mellorar as condicións laborais dos homes e mulleres do 

mundo do mar.

A maiores, a Consellería do Mar traballa en distintas cuestións relacionadas co ámbito da 

seguridade  laboral.  Hai  que  destacar  o  traballo  que  se  está  a  facer  para  atopar  unha 

normativa de seguridade a bordo que sexa acaida á frota de baixura, sobre todo de cara ao 

porte dos botiquíns.
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Por outra banda, foi este goberno quen tamén estableceu as gardas presenciais do servizo 

de rescate que garante asistencia os 365 días do ano, as 24 horas do día, axilizando este 

servizo  e  gañando  e  eficacia  e  eficiencia.  O  Servizo  de  Gardacostas  de  Galicia  leva 

rescatadas a máis de 1.500 persoas nos seus 25 anos de historia.

Por último, séguese a traballar para mellorar a directiva comunitaria que regula a asistencia 

médica a  bordo dos buques coa finalidade de simplificar  as  esixencias  e  adecualas  ás 

circunstancias de proximidade, inmediata asistencia médica e á limitación de espazo nos 

barcos.

En definitiva,  o Goberno galego está a favor  de que se ratifique este convenio para os 

traballadores,  pero hai que recordar que é unha decisión que ten que tomar o Goberno 

central, e agardamos que sexa tido en conta nun futuro próximo”.

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/mm

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número: 29804 formulada polo Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga, sobre  “”Sobre a 

opinión da Xunta de Galicia respecto da cota da sardiña asignada á frota galega do xeito 

para o ano 2018,  (publicada no BOPG número 299 do 3 de maio de 2018), convertida en 

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte 

contido:

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi contestado na Comisión 8ª do pasado 20 

de setembro de 2018, pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación tecnolóxica, a 

través da resposta ás iniciativas 33626 e 33660.

Pode consultarse o arquivo audiovisual no seguinte enderezo:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-8-pesca-marisqueo-2018-09-20?

part=89392630-7baf-450d-b5d0-4dbf321cc0c3&start=72

A Xunta traballou e traballa para establecer as medidas necesarias que permitan, por unha 

banda,  recuperar  a  situación  do stock  da  sardiña  ibérica,  e  por  outro  manter  a  actividade 

pesqueira da frota de cerco e xeito que ten como especie obxectivo este peixe.

Grazas ao anterior  Goberno  de España,  apoiado  pola  Xunta  de Galicia,  e  ao Goberno  de 

Portugal, Bruxelas aprobou un plan plurianual de recuperación da sardiña que garantiu que a 

especie  non  desaparecera  dos  mercados  e  se  puidera  seguir  pescando  aínda  que  nunha 

cantidade bastante inferior que permita axudar a recuperar a especie.”
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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  oral  en  Pleno  número:  29850 formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Monserrat Prado Cores e 

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “as  razóns  do  Goberno  galego  para  non 

establecer unha veda totalmente subvencionada para o polbo co fin de evitar a sobrecarga 

doutros recursos pesqueiros e marisqueiros”, (publicada no BOPG número 299 do 3 de maio 

de  2018),  convertida  en  pregunta  con resposta  escrita  por  finalización  do  período  de  sesións 

xaneiro-xullo 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 Mar, 

que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi contestado na Comisión 8ª do 25 de maio de 

2018 pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, a través da resposta á 

iniciativa 30382.

Con  respecto  á  última  a  campaña  do  polbo,  as  capturas  superaron  as  1.300  toneladas  e  a 

facturación  rozou  os  12,5  millóns  de  euros,  unha cifra  superior  aos  case  11 millóns  de euros 

facturados na campaña 2015-2016, que xa fora considerada unha boa campaña.

Ademais, se temos en conta as vendas totais da frota despachada a polbo durante todo o ano, a 

maioría da frota está en números por riba da media dos tres últimos anos.

Por último, debemos lembrar que a frota de artes menores galega é unha frota polivalente xa que 

as embarcacións poden empregar outras artes con cambios temporais.”

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: 30027 formulada polo Grupo 

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

María  Dolores  Toja  Súarez,  sobre  “a  valoración  da  Xunta  de  Galicia  respecto  da 

proposta das confrarías da ría de Arousa en relación coa xestión dos espazos de 

explotación  marisqueira”,  (publicada  no  BOPG  número  299  do  3  de  maio  de  2018), 

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

xullo 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 

Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi contestado na Comisión 8ª do 16 de 

febreiro de 2018 pola directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, a través da resposta á 

iniciativa 23330.

As  rías  de  Pontevedra,  Vigo,  Muros  e  Noia,  e  Ferrol  contan  con  plans  de  explotación 

conxuntos para zonas de libre marisqueo. Este tipo de plans non son novos, xa que é un 

sistema habitual de xestión que se vén autorizando desde o 1992, a través das ordes que 

aproba o Plan Xeral de Explotación Marisqueira. Neles, sempre por iniciativa das entidades, 

conxestiónanse os recursos das zonas de libre marisqueo.

Ademais, a xestión das zonas de libre marisqueo a través destes plans outorga unha maior 

flexibilidade á organización da explotación e permite adaptarse ao estado dos bancos e 

situación do mercado, sen ter que estar sometidos as condicións xerais establecidas para as 

zonas de libre marisqueo non sometidas a plan, nas ordes anuais polas que se aproba o 

Plan xeral de explotación marisqueira.

No caso da ría de Arousa, neste momento os mariscadores da ría non contan con plan 

específico para as zonas de libre marisqueo explotadas conxuntamente. 
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Non obstante, existe un diálogo entre a administración e o sector, que está estudando a 

conveniencia de presentar un plan específico conxunto de explotación destas zonas.

Para a mellora da xestión e conservación dos recursos marisqueiros, a Consellería do Mar 

pon axudas a disposición do sector.  Unha liña destas achegas é a destinada proxectos 

colectivos de conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no 

marco  de  actividades  marisqueiras  sustentables.  A elas,  na  convocatoria  deste  ano,  a 

Consellería  do  Mar  destina  preto  de  dous  millóns  de  euros.  Outra  liña  de  axudas  é  a 

destinada  a  proxectos  colectivos  que  contribúan  á  protección  e  recuperación  da 

biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e 

dos seus ecosistemas”.

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/mm

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número: 30338 formulada polo Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Carmen Santos Queiruga, sobre  “Sobre a 

inxerencia doutra administración nas competencias da Xunta de Galicia sobre a xestión 

da pesquería da sardiña pola arte do xeito”, (publicada no BOPG número 302 do 9 de maio 

de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións 

xaneiro-xullo 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 

Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi contestado na Comisión 8ª do pasado 20 

de setembro de 2018, pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación tecnolóxica, a 

través da resposta ás iniciativas 33626 e 33660.

Pode consultarse o arquivo audiovisual no seguinte enderezo:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-8-pesca-marisqueo-2018-09-20?

part=89392630-7baf-450d-b5d0-4dbf321cc0c3&start=72

A Xunta traballou e traballa para establecer as medidas necesarias que permitan, por unha 

banda,  recuperar  a  situación  do stock  da  sardiña  ibérica,  e  por  outro  manter  a  actividade 

pesqueira da frota de cerco e xeito que ten como especie obxectivo este peixe.”

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/mm

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno  número: 30388 formulada polo Grupo 

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

sobre  “Sobre  as  actuacións previstas  polo  Goberno galego respecto  da  situación de 

envellecemento que está a padecer o sector do marisqueo”, (publicada no BOPG número 

302 do 9 de maio de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do 

período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“A Xunta traballa para incrementar os postos de traballo no marisqueo a través do outorgamento 

de maior número de permisos, por medio do Plan de rexeneración de zonas improdutivas, e a 

través do fomento dos ingresos pola actividade extractiva. 

No que respecta ao outorgamento de máis permex, sinalar  que no 2017 concedéronse 296 

permex para marisqueo a pé xeral e de recursos específicos e 12 para marisqueo a flote.

Para 2018 prevese a convocatoria de máis de 300 permisos de explotación para marisqueo a 

pé xeral e de recursos específicos, atendendo ás previsións en base aos plans de explotación 

para este ano. Para marisqueo a flote están previstas 24 novas embarcacións coa modalidade 

de marisqueo a flote con vara. 

En suma, estamos a falar dun incremento do 5% con respecto aos permisos concedidos en 

2017. 

Por outra banda, a través do Plan de rexeneración de zonas improdutivas, a Consellería do Mar 

recuperou desde o 2010 máis de 11 millóns de metros cadrados de superficie. 

Por  último,  dende  este  Departamento  trabállase  polo  fomento  de  ingresos  da  actividade 

extractiva. Un exemplo é a implementación do proxecto de reinstalación de moluscos en batea, 

que permitiu a extracción e posta no mercado en boas condicións hixiénico – sanitarias de máis 

de 650 toneladas de moluscos bivalvos procedentes das zonas cualificadas como C desde 

2012 a 2017.”
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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: 31015 formulada polo Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Súarez e don 

Julio Torrado Quintela, sobre “a estimación do Goberno galego respecto da situación do 

stock do polbo ao remate da veda”, (publicada no BOPG número 309 do 23 de maio de 

2018),  convertida  en pregunta  con resposta escrita  por  finalización do período de sesións 

xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi contestado na Comisión 8ª do 25 de maio 

de 2018 pola  directora xeral  de Pesca,  Acuicultura  e  Innovación Tecnolóxica,  a  través da 

resposta á iniciativa 30382.

Con respecto á última a campaña do polbo, as capturas superaron as 1.300 toneladas e a 

facturación rozou os 12,5 millóns de euros, unha cifra superior aos case 11 millóns de euros 

facturados na campaña 2015-2016, que xa fora considerada unha boa campaña.

Ademais, se temos en conta as vendas totais da frota despachada a polbo durante todo o ano, 

a maioría da frota está en números por riba da media dos tres últimos anos.

Por último, debemos lembrar que a frota de artes menores galega é unha frota polivalente xa 

que as embarcacións poden empregar outras artes con cambios temporais”.

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: 31078 formulada polo Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Súarez e 

don  Julio  Torrado  Quintela,  sobre  “as  previsións  do  Goberno  galego  respecto  da 

demanda ao Goberno central da creación, na formación náutico-pesqueira, da figura 

do alumno ou alumna en prácticas”, (publicada no BOPG número 309 do 23 de maio de 

2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións 

xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi contestado na sesión da Comisión 8ª 

do xoves, 6 de setembro de 2018, pola directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, a 

través da resposta á iniciativa 31561.

O actual  sistema educativo  de formación  profesional  da  familia  marítimo-pesqueira  está 

regulado pola Lei orgánica de educación do 2006 (LOE) e a Lei orgánica para a mellora da 

calidade educativa do 2013 (LOMCE).

No que respecta aos ciclos formativos de FP marítimo-pesqueiros, a Consellería do Mar 

considera que o actual sistema educativo é adecuado e pertinente para formar ao alumnado 

de Galicia con proxección ao sector pesqueiro.

Cando na iniciativa se menciona a formación paralela, fóra do sistema regrado actual, así 

como fóra dos currículos e dos itinerarios formativos actuais, temos que pensar, sen estar 

definido  o  que  se  quere  propor  que  non  respondería  ás  necesidades  de  formación, 

cualificación profesional  e acceso académico suficiente para a promoción profesional  do 

alumnado.
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Ademais,  unha  formación  paralela  crearía  dous  niveis  de  formación  diferentes  que 

conducirían  a  dúas  velocidades  de  cualificación,  poñendo  así  en  risco  os  dereitos  do 

alumnado, así como a lexitimidade do sistema.

En todo caso, esta Consellería entende que o sistema actual da FP debe estar inmerso nun 

permanente estudo que permita a revisión dos currículos e itinerarios formativos, en aras a 

mellorar  e incrementar os estándares de formación, co obxecto de ofrecer ao alumnado 

unha formación actualizada aos avances tecnolóxicos e a seguridade a bordo”.

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: 31127 formulada polo Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Súarez, e 

don Julio Torrado Quintela e sobre “a valoración da Xunta de Galicia en relación co lugar 

que ocupa o sector pesqueiro galego, en relación co resto dos sectores, no referido á 

perda de poboación ocupada no ano 2017”, (publicada no BOPG número 312 do 30 de 

maio de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de 

sesións  xaneiro-xullo  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 Mar, que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar comunica que este asunto foi contestado na Comisión 8ª do pasado 

28 de xuño de 2018, pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, a 

través da resposta a iniciativa 31123.

Pode visualizar o arquivo audiovisual premendo a seguinte ligazón:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-8-pesca-marisqueo-2018-06-

28?part=c4bfea4b-dc76-45e3-a51f-c7ea137af10d&start=6516

En todo caso, sinalar que as afiliacións ao Réxime Especial do Mar da Seguridade Social 

mantéñense estables desde 2015, cun aumento de preto de 1.200 persoas dende xaneiro 

de 2015 a xullo de 2018, superando a cifra dos 21.000 afiliados en marzo deste ano.

De cara a seguir incrementando o emprego no mar, a Xunta pon a disposición do sector 

subvencións para modernizar a frota e para novos propietarios de buques pesqueiros.

Sinalar que no relativo ao de melloras a bordo, na convocatoria do ano 2016 destináronse 

900.000 euros  con 66 solicitudes presentadas e atendidas,  e na convocatoria  de 2017, 

destináronse  272.000  euros,  presentándose  52  peticións.  Incidir  en  que  en  ambas 

anualidades foron atendidas absolutamente todas as peticións presentadas, que cumprían 
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os requisitos. Para este ano, este Departamento dedicou preto de 1 millóns de euros, logo 

dunha ampliación de crédito.

Ademais, destacar o papel dos grupos de acción local do sector pesqueiro que actúan como 

ferramentas  de  participación  do  sector  pesqueiro  para  poñer  en  marcha  proxectos  que 

permitan dinamizar as zonas costeiras, buscando manter a prosperidade económica e social 

das  áreas  litorais,  revalorizar  os  produtos  da  pesca  e  da  acuicultura  para  promover  a 

creación de postos de traballo e a xeración de riqueza.

Neste ámbito,  debemos poñer énfase nos 426 proxectos aprobados no anterior  período 

GAC, por valor de 27,2 millóns de euros, e un total de 301 proxectos aprobados ata o de 

agora dentro do período GALP, por un importe de 19 millóns de euros de achega pública.

Por outra banda, o mundo do mar é un sector no que, dende sempre, a muller tivo un papel 

fundamental e protagonista. As cifras o constatan e hoxe en día traballan:

Na pesca extractiva, preto de 500 mulleres (5% do sector nacional).

Na acuicultura, arredor de 1.500 mulleres (25,35% do sector nacional) e, en particular, no 

cultivo do mexillón, máis de 900 mulleres nas preto de 3.350 bateas situadas ao longo das 

rías galegas (20,64% do sector nacional).

No marisqueo a pé, máis de 2.800 mulleres (75% do sector galego).

Nas redes, o 84% dos profesionais son mulleres.

E nas fábricas transformadoras e conserveiras, máis de 10.000 mulleres (70% do sector 

galego).

Hai  máis de 25 anos que a Xunta de Galicia  comezou a traballar  a prol  do paso máis 

importante que se puido dar:  a profesionalización das mariscadoras,  das redeiras e das 

empacadoras e comercializadoras.

No caso das mariscadoras, conseguiuse que se puidesen dar de alta na Seguridade Social, 

cotizar para unha pensión  e acadar o posto que lles correspondía na xestión da súa labor. 

No caso das redeiras,  acadouse o recoñecemento profesional  e a consolidación da súa 

entrada na Seguridade Social,  feitos básicos para dar recoñecemento a unha actividade 

senlleira e indispensable para a pesca.
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A maiores, sinalar o aumento da concesión do número de permex, sendo en 2017 de un 

total de 296 para marisqueo a pé e 12 para marisqueo a flote, e no ano 2018, un total de 

300 para marisqueo a pé e 24 para marisqueo a flote”.

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/mm

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 32171 formulada polo Grupo 

Parlamentario  de  En  Marea,  a  iniciativa  de  dona  Julia  Torregosa  Sañudo  e  outros/as 

deputados/as máis, sobre  “as razóns da inexistencia de accesibilidade aos distintos 

informes  de  xestión  de  Portos  de  Galicia  dos  últimos  anos”,  (publicada  no  BOPG 

número 323  do  20  de  xuño  de  2018),  convertida  en pregunta  con resposta  escrita  por 

finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten o seguinte contido:

“Portos de Galicia ten contratada a edición das memorias anuais de actividade dende o ano 

2013 e atópanse en elaboración, polo que en breve serán postas a disposición do público en 

xeral.

En todo caso, poden obter toda a información que precisen e demanden mediante petición 

específica ao ente público Portos de Galicia.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 32316 formulada polo Grupo 

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

María Dolores Toja Súarez , sobre “as razóns da Xunta de Galicia para non abrir unha 

negociación co Concello do Grove co fin de facilitar o cambio de titularidade dos 

terreos  portuarios  que  están  integrados  na  actualidade  na  dinámica  urbana  do 

municipio”,  (publicada  no BOPG número 323  do 20  de  xuño  de  2018),  convertida  en 

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

que ten o seguinte contido:

“Portos  de  Galicia  realiza  a  ordenación  e  planificación  do  solo  portuario  a  través  dos 

documentos de Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP), os chamados Plan de 

Usos,  en  cuxa  elaboración  os  técnicos  do  ente  público  coordínanse  cos  dos  concellos 

afectados para consensuar un documento estratéxico para ambas administracións. 

Neste proceso de redacción e tramitación do chamado Plan de Usos,  Portos de Galicia 

explica aos técnicos municipais, como ten feito en numerosas ocasións coa opinión pública, 

que non existe unha posibilidade de cesión directa dos terreos dende Portos a un Concello, 

senón que nos casos en que os Concellos solicitan a desafectación dun terreo portuario, a 

única opción que contempla a lei é a de tramitar a reversión ao Estado dos terreos, un 

trámite que se prolonga durante anos no tempo. Posteriormente o Estado deberá decidir se 

aproba ou non a súa cesión ao Concello. 

Como paso previo a esta reversión, os terreos deben cualificarse como zona de integración 

porto-cidade e precisamente isto é o que Portos de Galicia fai constar nos DEUP naqueles 
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terreos  que  carecen  de  uso  estritamente  portuario  na  actualidade.  É  dicir,  que 

consensuadamente co Concello establécese unha cualificación dos terreos que permita a 

posibilidade de reversión e así se recolle no plan.

Cómpre lembrar que se establece dita cualificación como primeiro paso para unha posible 

reversión futura naqueles terreos que así o contempla a lei, xa que non todos os solos son 

susceptibles de desafectación (viais e explanadas portuarias non poden ser desafectadas 

segundo a lexislación portuaria vixente). 

Nestes 40 anos dende que a comunidade galega posúe as competencias sobre os terreos 

portuarios  transferidos  polo  Estado,  existen  moi  poucos  exemplos  de  reversións 

materializadas (Portos de Galicia só ten constancia da praia de Fisterra e praia do Vicedo)”.

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 oral en Comisión  número: 24440 formulada polo Grupo 

Parlamentario Socialista de Galicia,  a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outros/as 

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  valoración  da  Comisión  Interdepartamental  de 

Igualdade respecto do cumprimento da Lei galega para a prevención e o tratamento integral 

da violencia de xénero, así como do desenvolvemento do VI Plan de igualdade de Galicia, a 

necesidade de introducir novas medidas nesa lei, a  suficiencia do orzamento destinado a 

eses obxectivos e o nivel  de execución da dotación orzamentaria asignada a ese plan”, 

(publicada no BOPG número 256 do 8 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta 

escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para 

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

contestación formulada pola Secretaría Xeral de Igualdade, que ten o seguinte contido:

“A Comisión  Interdepartamental  da  Igualdade,  foi  constituída  o  7  de  marzo  de  2013  e,  ata  a 

actualidade, convocouse en 5 ocasións. 

Tal e como aparece recollido no Decreto 157/2012, do 5 de xullo de 2012, polo que se desenvolve 

a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de 

xénero no relativo aos órganos consultivos e de participación, á Comisión Interdepartamental da 

Igualdade correspóndelle a realización das seguintes funcións:

a) Efectuar o seguimento da aplicación da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e 

o tratamento integral da violencia de xénero, e dos correspondentes plans para a igualdade de 

oportunidades e de loita contra a violencia de xénero.

b) Adaptar o plan de etapas de aplicación da Lei 11/2007, do 27 de xullo, ás contías orzamentarias 

anuais consignadas para o seu desenvolvemento nas leis de orzamentos de cada exercicio.

c)  Velar  pola  efectiva  aplicación  do  principio  de  transversalidade  na  elaboración,  execución  e 

seguimento de todas as accións e políticas públicas levadas a cabo pola Xunta de Galicia,  co 

obxecto de acadar a igualdade real e efectiva e eliminar as discriminacións entre mulleres e homes.

d) Servir de órgano de interlocución en materia de igualdade entre as consellerías da Xunta de 

Galicia, os organismos autónomos e entes públicos vinculados ou dependentes destes, promover
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accións conxuntas para asegurar o cumprimento da lexislación vixente en materia de igualdade no 

ámbito da administración autonómica e corrixir as situacións de discriminación.

e) Calquera outra función que lle sexa encomendada dentro do ámbito das súas

competencias.

Así,  nas  xuntanzas  mantidas  da  Comisión  Interdepartamental  se  abordaron,  entre  outros,  os 

seguintes asuntos:

- VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes-Extratexia 2013-2015. Este Plan foi 

aprobado polo Consello da Xunta o 14 de febreiro de 2013 e foi o resultado dun traballo compartido 

pola  totalidade  da  Administración  autonómica  seguindo  na  liña  de cooperación  e  coordinación 

institucional  que  forma  parte  dos  principios  reitores  deste  plan  e  que  se  complementou  coas 

achegas recibidas das asociacións de mulleres, asociacións de igualdade, axentes sociais e outras 

entidades.

Este VI Plan de Igualdade recolleu as metas e os compromisos asumidos pola Xunta na promoción 

da igualdade entre homes e mulleres neste trienio, a través da renovación e reestruturación de 

áreas prioritarias,  como é caso da loita  contra a violencia  de xénero,  e para  contribuír  así  ao 

progreso e benestar da sociedade galega mediante o deseño, a execución e o seguimento de 

políticas das que homes e mulleres se beneficien de forma equivalente.

O VI Plan galego para a igualdade baseábase en seis eixes de intervención:

1.- Mellora da ‘Gobernanza’ a favor da igualdade: 50 actuacións

2.- Cambio de valores e modelos para a igualdade:72 actuacións

3.-Aproveitamento do talento feminino: 53 actuacións

4.- Conciliación corresponsable e calidade de vida: 27 actuacións

5.- Participación activa das mulleres en todos os ámbitos da sociedade: 27 actuacións

6.- Acción integral contra a violencia de xénero: 91 actuacións

Así se configuraron as 320 actuacións cunha valoración económica estimada en 220 millóns de 

euros para ese período de tres anos.

- VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-

2020. É o Plan de Igualdade que actualmente esta vixente e que foi aprobado polo Consello da 

Xunta o pasado 30 de marzo de 2017.
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- Informes anuais de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o 

tratamento integral da violencia de xénero

-  Coordinación,  dinamización  e  seguimento  das  políticas  de  igualdade  e  da  estratexia  de 

transversalidade de xénero na Administración autonómica

- Informe sobre o Decreto 157/2012, do 5 de xullo de 2012, polo que se desenvolve a Lei 11/2007, 

do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero no relativo 

aos órganos consultivos e de participación. Situación e funcionamento do Consello Galego das 

Mulleres e do Observatorio Galego de Violencia de Xénero.

- II Programa Galego de Muller e Ciencia

- Decreto para regular a formación en materia de igualdade e violencia de xénero do persoal que 

presta servizo nas administracións públicas de Galicia.

-  Documentos  elaborados  polos  Grupos  de  Traballo  creados  no  seo  do  Consello  Galego  das 

Mulleres (situación sociolaboral das mulleres, diversidade funcional e muller rural)

Na última xuntanza da Comisión, que tivo lugar o 23 de xaneiro de 2018, acordouse crear un grupo 

de traballo para realizar un seguimento do cumprimento en Galicia das medidas incluídas no Pacto 

de Estado contra a violencia de xénero.

O  orzamento  que  a  Secretaría  Xeral  da  Igualdade  destina  á  erradicar  a  violencia  de  xénero 

ascende este ano 2018 a 5.427.325 €, o que supón un incremento respecto de ano 2017 do 4,28%.

En todo caso, o Goberno galego traballa no convencemento de que na loita contra a violencia de 

xénero, todas as medidas son insuficientes mentres unha muller viva baixo o medo e a falta de 

liberdade que isto supón.”

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 oral en Comisión  número: 24442 formulada polo Grupo 

Parlamentario Socialista de Galicia,  a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outros/as 

deputados/as do mesmo grupo,  sobre  “a frecuencia das reunións do Consello  Galego das 

Mulleres, os informes realizados por cada unha das tres comisións que o conforman e a súa 

publicación, así  como  sobre  a  existencia  dalgunha  conclusión  en  relación  coa 

reorganización dos tempos de traballo e a conciliación entre a vida familiar e a vida laboral”, 

(publicada no BOPG número 256 do 8 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta 

escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para 

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

contestación formulada pola Secretaría Xeral de Igualdade, que ten o seguinte contido:

“O pleno  do Consello  Galego  das  Mulleres  celebrado  o  3  de xuño  de 2016  aprobou  os  tres 

informes das tres comisións de traballo creadas, que eran:

1. Comisión Situación Socio laboral das Mulleres

2. Comisión Muller con discapacidade

3. Comisión muller rural.

Estes  tres  informes  son  públicos  e  están  colgados  na  páxina  web  da  S.X  da  Igualdade  nos 

seguintes links:

Informe da Comisión Muller Rural:

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/informe_comision_muller_rural-

_3_junio_2016_.pdf

Informe da Comisión Muller con discapacidade:

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/informe_comision_muller_con_discapa

cidade-3_de_junio_2016_.pdf

Informe da Comisión da Situación Socio laboral da Muller:

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/informe_comision_da_situacion_sociol

aboral-3_junio_2016_.pdf
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No  Informe  da  Comisión  da  Situación  Socio  laboral  da  Muller  aparecen  datos  relativos  a 

reorganización dos tempos de traballo e á conciliación da vida familiar e laboral, concretamente no 

apartado 2.2. Conciliación e usos do tempo (páxina 27) E no apartado 3 Conclusións recóllense as 

correspondentes a Conciliación e usos do tempo (páxina 51).

As últimas reunións do pleno do Consello Galego das Mulleres tiveron lugar o 23 de xullo de 2017, 

cando se acordou constituír a Comisión de Coeducación, e o 4 de maio de 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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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 26049, formulada polo Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outras/os

deputadas/os  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  opinión  do  Goberno  galego  referida  ao

desenvolvemento na actualidade das medidas e actuacións precisas para o cumprimento da

Lei orgánica 3/2007, no referido á presenza das mulleres nos consellos de administración

das empresas públicas e, en especial, nos das autoridades portuarias de Galicia, así como a

efectividade  neles  do  dereito  constitucional  á  igualdade  entre  mulleres  e  homes,  e  as

actuacións previstas ao respecto”, (publicada no BOPG número 264 do 21 de febreiro de 2018),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Mar, que ten

o seguinte contido:

“A Consellería do Mar está de acordo coa necesidade de cumprir a Lei orgánica 3/2007 para a

igualdade efectiva de mulleres e homes.

Sen embargo, hai que ter en conta que entre os nomeamentos que pode propoñer a Xunta de

Galicia nos Consellos de Administración das Autoridades Portuarias de Galicia houbo un cambio

tamén substancial con este Goberno, xa que practicamente multiplicamos por 10 a porcentaxe de

representación dos nomeamentos da Xunta.

Por tanto, é necesario facer extensiva esta petición, tanto ao Goberno central, como aos concellos

galegos con Autoridade Portuaria, así como aos propios sindicatos, todos eles con dereito a un bo

número de nomeamentos nestes órganos”.

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: 21609 formulada polo Grupo 

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

proporcionada pola Xunta de Galicia en relación cos convenios subscritos polo Sergas 

cunha empresa fabricante de equipos médicos e especializada en tecnoloxía”, (publicada 

no BOPG número 234 do 29 de decembro de 2017), convertida en pregunta con resposta 

escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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:

“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á pregunta oral  en pleno 

número 21.610 que tivo lugar no pleno do 23 de xaneiro de 2018.

Pode consultarse no seguinte enlace:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2018-01-24?part=4b8c8b93-df3a-

4223-aea1-8019d368fe2c&start=9125”.

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: 21701 formulada polo Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as deficiencias da 

Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario da Coruña e as medidas 

previstas para solucionalas”, (publicada no BOPG número 234 do 29 de decembro de 2017), 

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

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  estrutura  da  Unidade  de  Agudos  do  Servizo  de  Psiquiatría  do  Complexo  Hospitalario 

Universitario  da  Coruña  está  destinada  ao  ingreso  de  enfermos  agudos  con  patoloxías  que 

precisan estabilización hospitalaria e estadías medias curtas, (no 2017 a estadía foi de 17 días de 

promedio) e que complementa a outros dispositivos de atención á saúde mental  dende unha 

perspectiva comunitaria e integradora, coma o hospital de día, as unidades de saúde mental ou 

os dispositivos de atención a trastornos de adicción. 

Actualmente a unidade de hospitalización, cun índice de ocupación anual medio dun 80% nos 

últimos 5 anos, dispón de 34 camas, que están distribuídas en 8 habitacións de 2 camas, dotadas 

de cuarto de baño con ducha, lavabo e inodoro, e 6 habitacións de 3 camas teóricas (aínda que 

pola ocupación da unidade a norma é que non se ocupen ao completo), que teñen dous baños 

comúns diferenciados para homes e mulleres, dous lavabos e dúas habitacións con inodoros.

As  persoas  que  precisan  ingreso  hospitalario  por  problemas  mentais  agudos  presentan 

características diferenciadoras na súa atención sobre as persoas con outras patoloxías médicas 

ou  cirúrxicas,  de  xeito  que  hai  na  unidade  catro  despachos  específicos  para  entrevista 

individualizada  médico-psicolóxica  e  varios  almacéns  para  o  material  de  traballo  terapéutico 

(colchonetas, xogos de relación, etc... ) ao fin de favorecer o tratamento nas esferas de atención 

que precisan os/as pacientes
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Para  actividades  comúns  dos  pacientes  conta  cun  espazo  de  60  m2  dotado  de  12  mesas 

redondas, onde se xanta e se fan as terapias grupais e rehabilitadoras. Xunto a estes hai outro 

espazo de sillóns individuais, e outro colectivo para TV. Nos espazos comúns existe unha mesa 

de ping-pong e 5 armarios para gardar o material e xogos interactivos. 

Inmediatamente fora da planta existe unha zona de reunións e sesións clínicas de equipo para 

facultativos e enfermería con mesas alargadas de 14 prazas e zonas de traballo  con postos 

informáticos.

O servizo cumpre coas ratios de persoal por paciente e coa que recomenda o Plan Estratéxico de 

Saúde  Mental:  O  persoal  facultativo  médico  da  Unidade  de  Hospitalización  conta  con  6 

psiquiatras e 3 residentes, dos que 5 psiquiatras levan o programa xeral das camas, atendendo 

de 6 a 7 pacientes cada un, cumprindo cos estándares que teñen todas as Unidades destas 

características e o sexto psiquiatra leva a Unidade de Hospitalización a Domicilio (HADOP)- que, 

integrada  nesta  Unidade,  ten  como  obxectivo  facilitar  que  se  acorten  as  estadías  intra 

hospitalarias e a integración familiar ao darse a alta hospitalaria.

Polo que se refire ao persoal sanitario non facultativo, conta con 14 enfermeiras, 9 TCAES, 1 

traballadora social e 2 terapeutas ocupacionais. 

O Servizo ten unha cobertura de garda médica de 15 a 8 horas, todos os días, de presenza física, 

integrada por un psiquiatra e un residente, que os sábados e domingos é de 24 horas. Os días 

laborables, de luns a venres, de 8 a 15 horas, cúbrese por un facultativo específico”.

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: 21651 formulada polo 

Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e don Luis 

Villares Naveira, sobre “a oferta de prazas en escolas infantís de 0 a 3 anos na vila e 

comarca de Sarria”, (publicada no BOPG número 234 do 29 de decembro de 2017), 

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

xaneiro-xullo 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 Política Social, que ten o seguinte contido:

“Aínda que somos conscientes de que queda camiño por recorrer, a Xunta de Galicia 

vén considerando prioritario o aumento das prazas de atención á infancia 0-3 anos na 

nosa  comunidade,  como demostra  o  feito  de  que  dende  o  ano  2009  máis  que  se 

duplicara a ratio de cobertura, que pasou do 19 % ao 41% .

Na localidade de Sarria  existen dúas escolas  infantís  dependentes  de entidades de 

iniciativa social sen ánimo de lucro que poñen a disposición da poboación do concello 

un total  de  60 prazas:  Bugs Bunny e  Pumuky .  Nestes  últimos anos estas escolas 

estiveron  subvencionadas  pola  Consellería  de  Política  Social  coa  finalidade  de  que 

puideran ofertar á poboación as súas prazas nas mesmas condicións que o fai a rede 

pública de atención á infancia.

Tendo  en  conta  a  ratio  de  cobertura  existente  neste  concello  na  actualidade,  a 

Consellería  de  Política  Social  está  en  disposición  de  desenvolver,  ao  abeiro  do 

Programa Operativo FEDER 2014-2020, unha actuación para construír e por en marcha 

unha escola infantil da rede Galiña Azul nel.

Esta actuación articularíase a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 

Benestar, ente interadministrativo do que tamén forma parte o concello de Sarria. Para 
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isto, en cumprimento do Acordo marco asinado pola Consellería de Política Social e a 

FEGAMP o 11 de maio de 2016, será necesario que o Concello de Sarria asuma os 

compromisos necesarios para que esta actuación poida planificarse, de conformidade 

cos criterios de cofinanciamento do Consorcio:

1.-Posta a disposición de terreos urbanizados e aptos para a súa localización.

2.- Cofinanciamento da construción, en termos similares aos establecidos nos convenios 

formalizados con outros concellos.

3.- Asunción do réxime de cofinanciamento da súa futura xestión a través do Consorcio, 

regulada  agora  no  artigo  69  da  Lei  2/2017,  do  8  de  febreiro,  de  medidas  fiscais, 

administrativas e de ordenación (DOG 9-2-2017).

Toda  esta  información  xa  foi  comunicada  polo  Consorcio  Galego  de  Servizos  de 

Igualdade e Benestar ao Concello de Sarria”.

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: 22388 formulada polo 

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

valoración que realiza o Goberno galego dos servizos de urxencias dos hospitais do 

SERGAS”, (publicada no BOPG número 242 do 18 de decembro de 2018), convertida en 

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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  Servizo  Galego  de  Saúde  elabora  anualmente  os  correspondentes ‘Plans  de 

Continxencia’ en cada unha das EOXI.  

Os plans recollen e planifican as accións a  levar a cabo nos distintos hospitais das EOXI a 

fin de controlar as consecuencias debidas á propagación de onda de infección, evitar que se 

produzan abrochos dentro dos centros sanitarios, planificar os posibles picos de demanda 

nos diferentes dispositivos asistenciais, prestar a mellor asistencia posible a pacientes con 

gripe tratando de minimizar a incidencia sobre o funcionamento nos hospitais e describir os 

procedementos alternativos ao orden habitual da organización co fin de permitir ao máximo 

o normal funcionamento, contemplando a necesidade de habilitación de espazos específicos 

e de recursos tanto estruturais como de persoal segundo vaian crecendo as necesidades 

asistencias durante esta época invernal.

O Servizo Galego de Saúde tamén conta coa información elaborada e remitida polo Servizo 

de Vixilancia Epidemiolóxica da Dirección Xeral de Saúde Pública (p.e. actividade gripal con 

intensidade, tendencia, difusión da onda da gripe, etc.)  

A atención urxente de pacientes  conleva a necesidade de dispoñer  de dispositivos  que 

permitan a selección de pacientes en función da gravidade das doenzas que presentan, 

proceso clave para a adecuada atención da demanda urxente, isto é  a triaxe, que se leva a 
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cabo por persoal sanitario en todos os servizos de urxencias hospitalarias de rede pública 

de Galicia, concretamente a ‘triaxe Manchester’ de utilización internacional, que clasifica aos 

pacientes en función da gravidade e necesidade de asistencia segundo un código de cores 

(vermello,  laranxa,  amarelo,  verde,  azul  e  branco)  e  marca  uns  tempos  estandar  de 

asistencia (ata o primeiro contacto médico) diferentes segundo este código de cores.   

Nos últimos anos leváronse a cabo ampliacións e unidades de nova creación, nos servizos 

de urxencias nalgúns hospitais como o CHUAC, O Hospital do Salnés, melloras no servizo 

de urxencias de Montecelo, a área de curta estancia dependente de urxencias no CHUO, 

habilitación de espazos no Hospital da Mariña para realizar a triaxe, etc.

Nos centros do Servizo Galego de Saúde realízanse os reforzos de persoal necesarios e 

axustados á demanda asistencial.

Por último, hai  que ter en conta que aos servizos de urxencias hospitalarias acoden tamén 

pacientes con outras patoloxías non respiratorias, polo que aínda que é posible planificar a 

demanda pola onda de gripe, a entrada nos servizos de urxencias está sempre suxeita a 

cambios e circunstancias non previstas, o que engadido á discontinuidade característrica da 

demanda urxente, pode provocar momentos punta de demanda”.

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: 22434 formulada polo 

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

solicitude de transferencia  á Xunta de Galicia das competencias en materia de saúde 

penitenciaria”, (publicada no BOPG número 242 do 18 de xaneiro de 2018), convertida en 

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

“Remitímonos  á  resposta  facilitada  pola  directora  xeral  de  Relacións  Institucionais  e 

Parlamentarias á pregunta oral número 22258, en comisión 5ª que tivo lugar o 22 de febreiro 

de 2018, onde  informou pormenorizadamente desde asunto”.

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: 22529 formulada polo Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as actuacións que 

vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para solucionar as deficiencias existentes no 

funcionamento  da  Unidade  Específica  de  Asbestose  do  Complexo  Hospitalario 

Universitario de Ferrol, o protocolo que se está a aplicar para derivar a atención primaria 

aos doentes afectados e a solución prevista para o tratamento das persoas con patoloxías 

causadas polo amianto e que residan fóra da área sanitaria de Ferrol”, (publicada no BOPG 

número  242  do  18  de  xaneiro  de  2018),  convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por 

finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 Servizo Galego de Saúde planifica a actividade asistencial co obxectivo de dar resposta ás 

necesidades dos pacientes que, nestes casos son cambiantes e dependen en grande medida do 

número de cidadáns que se incorporan ao programa. As persoas que se incorporan ao programa 

son  persoas  xubiladas,  dado  que  durante  a  vida  laboral  non  é  o  servizo  público  sanitario  o 

responsable da súa asistencia. A incorporación de pacientes ao programa desde atención primaria 

está protocolizada, e polo que se especifican as probas que se deben realizar. 

Cando a demanda o require se incrementa a oferta de consultas de pneumoloxía, así como das 

probas complementarias máis complexas  para dar unha resposta áxil. 

O seguimento dos casos leves asintomáticos son asumidos polo médico de atención primaria, 

segundo o protocolo establecido.

Mantéñense as reunións periódicas de seguimento do programa coa asociación AGAVIDA e as 

organizacións sindicais. Nelas realízase unha avaliación do programa que é ben valorado polos 

mesmos.

Na  EOXI  de  Ferrol  está  vixente  desde  o  ano  2010  un  protocolo  elaborado  polo  servizo  de 

Pneumoloxía e presentado na Comisión de seguimento de traballadores con posible exposición ao 

amianto no que se especifican de xeito claro os fluxos para derivar aos pacientes con sospeita de 
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exposición ao asbesto desde atención primaria á pneumoloxía, así como o seguimento daqueles 

casos leves polo seu médico de cabeceira. 

Na actualidade se está  a  actualizar  o  protocolo  tendo  en conta  o  documento  número 72 de 

‘Normativa SEPAR: Recomendaciones sobre el diagnóstico y el manejo de la patología pleural y 

pulmonar  por  asbesto’.  Este  documento  foi  coordinado  a  nivel  nacional  pola  responsable  do 

Servizo de Pneumoloxía do CHUF (Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol) e presentado 

nun acto público en Ferrol promovido por AGAVIDA e que contou ca presenza da Xerencia da 

EOXI de Ferrol.

Segundo  os  datos  do  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social,  a  prevalencia  da  asbestose 

recoñecida  como enfermidade  profesional  entre  os  anos  1990-2010  nas  provincias  de  Lugo, 

Ourense e Pontevedra é nula. Destaca a provincia da Coruña na que están declarados 86 casos 

como enfermidade profesional. O maior volume destes casos produciuse na comarca de Ferrol 

ligada ao traballo no naval. 

Os datos dos que dispoñemos actualmente confirman esta información, unha vez que na área de 

Vigo  son  seguidos  en  consultas  de  pneumoloxía  no  HAC aproximadamente  30  pacientes.  A 

incidencia desta patoloxía na comarca de Vigo é comparable ao resto de España. 

En  cada  área  sanitaria  xa  se  dispón  de  un  protocolo  de  diagnóstico  e  seguimento  das 

enfermidades pulmonares en relación coa exposición ao amianto e asbesto, e nestes momentos 

estamos a traballar na definición dun protocolo de atención único para toda Galicia.

Polo tanto desde o Servizo Galego de Saúde, consideramos que o actual modelo de atención á 

exposición ao asbesto e amianto en Galicia cumpre co nivel de calidade necesario”.

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: 22531 formulada polo 

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

prazos  previstos  polo  Goberno  galego  para  publicar  as  listas  de  espera  non 

estruturais do Sergas e remitirlles esa información aos deputados que a soliciten, así 

como sobre a política que vai levar a cabo para reducilas”, (publicada no BOPG número 

242 do 18 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización 

do  período  de  sesións  xaneiro-xullo  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:

“Remitímonos á resposta facilitada polo director xeral de Asistencia Sanitaria á pregunta 

número 24944, na Comisión 5ª que tivo lugar o 22 de febreiro de 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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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 22533 formulada polo 

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

previsións  do  Goberno  galego  respecto  da  dotación  dos  recursos  humanos  e 

económicos necesarios para o desenvolvemento do Plan galego de prevención de 

suicidios, a supervisión da súa implantación e execución e a posta en marcha dun 

programa  de  formación  dirixido  aos  profesionais  da  sanidade  para  o  tratamento 

temperán dos factores que inciden neles”, (publicada no BOPG número 242 do 18 de 

xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de 

sesións  xaneiro-xullo  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  de  Prevención  do  Suicidio  en  Galicia  aséntase  nos  principios  de  eficiencia, 

corresponsabilización,  coordinación  interinstitucional  e  accesiblidade.  Para  o 

desenvolvemento  das  medidas  de  coordinación,  prevención  e  abordaxe,  formación  a 

profesionais e posvención a sobreviventes contase coas partidas orzamentarias designadas 

ao efecto das retribucións profesionais do capítulo correspondente dos presupostos xerais 

das comunidades autónomas.  As iniciativas  dirixidas  a aumentar  a sensibilización social 

fronte  o  suicidio,  a  investigación  e  alerta  epidemiolóxica  desenvolveranse  con  fondos 

destinados  a  actuacións  sociosanitarias,  se  ben  non  se  prevé  que  exista  unha  partida 

orzamentaria específica a tal efecto.

O  Plan  é  unha  estratexia  permanente  e  revisable,  e  o  desenvolvemento  das  medidas 

realizarase ao longo do período 2017-2020. Unha vez iniciada a súa implantación, e en 

función dos resultados obtidos, de determinarse necesidades non cubertas nalgún aspecto 

concreto poderíanse incrementar os recursos destinados ao seu desenvolvemento.  
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No  Plan  de  Prevención  do  Suicidio  en  Galicia  prevese  a  creación  da  Comisión 

Interdepartamental de Coordinación para a Prevención e Atención das Condutas Suicidas, 

que  entre  as  súas  funcións  terá  as  de  propoñer  accións  de  prevención  e  actuación, 

supervisar e garantir unha avaliación continua e emitir informes.

Polo  que  respecta  á  formación  desenvolveranse  cursos  destinados  a  profesionais  de 

atención primaria (médicos e enfermería)  centrados en identificación de grupos de risco 

(maiores,  adolescentes,  pacientes  con  enfermidades  físicas  dolorosas,  adiccións)  e  en 

técnicas de entrevista específicas para a detección e manexo da conduta suicida.

Durante a implantación do proceso de atención integral á depresión, o persoal de atención 

primaria  terá  ferramentas  para  explorar  a  existencia  de  factores  de  risco  asociados  á 

conduta suicida e, en caso positivo, avaliar explicitamente a existencia de ideas, planes ou 

condutas suicidas”.

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: 22536 formulada polo Grupo 

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

Goberno  galego  referida  á  incidencia  que  están  a  ter  as  carencias  e  deficiencias 

denunciadas  polos profesionais  e  persoas usuarias  do transporte  sanitario  urxente na 

garantía dun servizo de calidade e dunhas condicións laborais dignas, o control que está a 

levar a cabo en relación co servizo que prestan as empresas concesionarias, así como as 

actuacións previstas ao respecto”,  (publicada no BOPG número 242 do 18 de xaneiro de 

2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-

xullo 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 servizo de emerxencias extrahospitalarias da Comunidade Autónoma de Galicia ten como 

obxectivos  principais  garantir  a  accesibilidade,  a  equidade  e  a  eficiencia  dunha  asistencia 

sanitaria urxente de máxima calidade ao conxunto da poboación galega.

A Fundación  Pública  Urxencias  Sanitarias  de  Galicia-061  (FPUSG-061)  realiza  de  maneira 

continua  avaliacións  tendo  en  conta  os  cambios  demográficos,  as  variacións  nas  demandas 

sanitarias, as necesidades e actividades nas diferentes comarcas e concellos coa finalidade de 

mellorar a asistencia sanitaria urxente e acercar os avances tecnolóxicos á nosa cidadanía. 

Para iso dispón dunha central equipada cos recursos tecnolóxicos máis avanzados, non só para 

identificar as necesidades asistenciais e dar a resposta máis adecuada á situación clínica que 

presenta  o  paciente  no  menor  tempo  posible,  senón  tamén  para  a  detección  inmediata  do 

incremento da demanda e da repercusión no seu persoal tanto sanitario como non sanitario. 

As ambulancias pertencentes á Rede de Transporte Sanitaria Urxente véñense de renovar cos 

últimos  avances  tecnolóxicos  e  médicos,  ademais  do  incremento  no  número  e  horas  de 

cobertura. Os nosos tempos de resposta en emerxencias son dos mellores de España.
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A FPUSG-061  reúnese  periodicamente  cos  adxudicatarios  do  servizo  do  transporte  sanitario 

urxente terrestre, cos do servizo de operación telefónica, así como coa xunta de persoal da propia 

Fundación e,  sempre que se produce unha petición,  de xeito extraordinario.  Nestas reunións 

trátanse todos aqueles temas propostos que poidan ter relación coa calidade do servizo e con 

melloras na súa prestación, así como sobre o  seguimento do contrato.

Así mesmo, a Consellería de Sanidade reúnese cos representantes das distintas organizacións 

sindicais do sector, sempre que estas o demandan.

 Os contratos vixentes subscritos entre a FPUSG-061 e as empresas adxudicatarias do servizo 

de transporte sanitario urxente terrestre recollen a obriga destes últimos, con respecto ao persoal 

que empregue, ao cumprimento das disposicións vixentes en materia de lexislación laboral e ao 

disposto no Convenio Colectivo do sector durante toda a execución do contrato.

A FPUSG-061 tamén realiza unha inspección periódica de todos os vehículos para garantir que, 

durante o período de execución de contrato, cumpren con todas as  características esixidas nos 

pregos.

O 1 de xullo de 2016  amplíase con 5 novas ambulancias asistenciais de soporte vital básico  na 

Coruña, Tomiño, Rianxo, Ourense e Vilagarcía. Neste momento a rede é suficiente para garantir a 

asistencia urxente  

O  uso  de  recursos  alleos  á  rede  sempre  é  valorada  polo  persoal  facultativo  da  Central  de 

Coordinación, sendo este un dos grandes beneficios de dispoñer dunha central de regulación 

médica.  Os servizos  nos que se utilizan como único medio  de resposta  son escasos e son 

empregados en pacientes que non presentan unha urxencia vital”.

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: 22598 formulada polo 

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

nomeamento  da  ex-conselleira  de  Sanidade  para  a  dirección  da  empresa  pública 

Galaria,  encargada de xestionar a alta tecnoloxía do Sergas ”,  (publicada no BOPG 

número 242 do 18 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por 

finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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:

“Remitímonos á resposta facilitada polo Xerente do Sergas á pregunta número 21721 na 

Comisión  5ª  que  tivo  lugar  o  17  de  xaneiro  de  2018,  na  que  se  informou 

pormenorizadamente sobre este asunto”.

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 1 de 1

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/1430638
03/10/2018 13:29

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 8

e9
58

be
8-

f2
33

-1
6f

4-
89

93
-1

d0
ef

51
81

76
8

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
03/10/2018 13:29:38

124309



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 03/10/2018 13:29:38

124310



RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 22602 formulada polo 

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

finalidade da política  de recortes de servizos que está a levar a  cabo a  Xunta de 

Galicia nos hospitais do Sergas, a súa opinión en relación coas situacións que se 

están a producir neles como consecuencia do peche de camas e unidades, así como 

sobre o respecto dos dereitos dos pacientes”, (publicada no BOPG número 242 do 18 

de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período 

de sesións xaneiro-xullo 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  Servizo  Galego  de  Saúde  planifica,  todos  os  anos,  a  adecuación  dos  recursos 

asistenciais  tendo  en  conta  o  decrecemento  da  demanda  asistencial,  motivado  pola 

diminución da morbilidade estacional de determinadas patoloxías. Ademais, neste período 

prográmanse  as  vacacións  dos  profesionais  e  mantéñense  operativos  os  recursos 

adaptados a esta realidade.

Nos Hospitais do Servizo Galego de Saúde non se están a producir recortes de servizos e 

polo  que  se  refire  ás  camas  hospitalarias  están  todas  dispoñibles  de  acordo  coas 

necesidades de hospitalización dos pacientes en cada momento”.

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: 22603 formulada polo 

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

irregularidades detectadas pola Inspección de Traballo nas contratacións de persoal 

substituto  do  Sergas”,  (publicada  no  BOPG número  242  do  18  de  xaneiro  de  2018), 

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

xullo 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 que  existe  é  unha discrepancia  interpretativa  entre  a  TXSS e  o  Servizo  Galego de 

Saúde.

O Servizo Galego de Saúde entende que non procede manter a alta na fin de semana ou 

festivo a un traballador que desempeña distintos nomeamentos por substitución ou causais 

de  luns  a  venres  (ou  sábado)  en  distintos  centros  de  saúde  por  distintos  motivos,  ou 

ausencias de curta duración dos seus titulares. 

O persoal titular  que traballa nun centro de saúde non solicita permisos nin licenzas en 

domingo ou festivo, por non existir prestación efectiva de servizos nos centros de saúde nas 

devanditas datas, polo que non hai ausencia ou permiso algún que se deba substituír na fin 

de semana, salvo que se tratase de ausencias de duración  superior como puidese ser unha 

baixa por  incapacidade temporal ou período vacacional de duración superior a cinco días, 

nese caso o nomeamento do substituto finaliza cando se incorpora o titular  e inclúe as fins 

de semana correspondentes.

O Consello da Xunta na súa sesión do 30 de novembro de 2017, aprobou o Decreto da 

oferta pública de emprego (OPE) do Servizo Galego de Saúde cun total de 1.616 prazas no 

ano 2017. Esta nova oferta, que se suma ás aprobadas ininterrompidamente desde o ano 
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2012,  duplica o número de prazas da oferta de 2016,  cunha cifra superior  ao total  das 

aprobadas nos anos 2012 a 2016.

A  oferta,  negociada  no  ámbito  da  Mesa  Sectorial  de  Sanidade,  foi  aprobada  polas 

organizacións sindicais CESM-O´MEGA, CC.OO, UGT, CSIF e SATSE. 

Esta oferta representa o 100% da taxa ordinaria de reposición de efectivos e o 62% da taxa 

adicional  para  a  estabilización  de  emprego  temporal  autorizada  na  lexislación  básica 

orzamentaria para a súa inclusión nas ofertas de emprego público do período 2017-2019”.

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: 22605 formulada polo 

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

denuncia presentada pola Asociación Batas Blancas no Consello de Contas de Galicia 

referida aos supostos pagamentos irregulares do Sergas a tres empresas provedoras 

de  servizos  de  xestión  hospitalaria”,  (publicada  no  BOPG  número  242  do  18  de 

decembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período 

de sesións xaneiro-xullo 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:

“Os contratos  de servizos  de xestión  hospitalaria  corresponden a  concursos públicos  e 

cumpren a normativa vixente en materia de contratación. Precisar que non foron licitados no 

2001, tal e como se recolle na pregunta parlamentaria e que son prorrogados de acordo co 

establecido legalmente nos contratos”.

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: 22612 formulada polo 

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

procedemento seguido polo Goberno galego para a elaboración e presentación do 

Anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de 

Galicia, así como as razóns dos recortes que introduce a súa redacción”, (publicada no 

BOPG número 242 do 18 de decembro de 2018),  convertida en pregunta con resposta 

escrita  por  finalización  do  período  de  sesións  xaneiro-xullo  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 Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo de saúde de 

Galicia publicouse no DOG do 9 de abril de 2018 e entrou en vigor aos 20 días da súa 

publicación”.

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 oral en Comisión  número: 22773 formulada polo Grupo 

Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles García Míguez e outros/as 

deputados/as do mesmo grupo, sobre  “os  resultados da aplicación da Lei 12/2016, do 22 de 

xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tra

tamento integral da violencia de xénero”, (publicada no BOPG número 242 do 18 de xaneiro de 

2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-

xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do 

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

Igualdade, que ten o seguinte contido:

“A Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007 do 27 de xullo, galega para a 

prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, faino en dous sentidos.

En primeiro lugar,  retocando o artigo 3,  para establecer  como forma de violencia de xénero a 

definición de trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual coherente coa do Código 

Penal  e  coa  dos documentos  internacionais.  En segundo lugar,  modificando  o  artigo  39,  para 

garantir  a  incorporación das vítimas desta forma de violencia de xénero como beneficiarias da 

axuda  periódica  que  outorga  a  Xunta  de  Galicia,  así  como  para  establecer  o  prazo 

permanentemente aberto da solicitude dela.

Así, desde a entrada en vigor desta lei, o orzamento destinado ás axudas económicas periódicas 

foi  de 1,8 millóns en 2016,  3 millóns en 2017 e 3,9 millóns en 2018.  En canto ao número de 

mulleres beneficiarias, en 2016 foron 324, en 2017 un total de 417, e no primeiro semestre de 2018 

foron 249.”

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 oral en Comisión  número: 22966 formulada polo 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles García Míguez 

e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “o balance do Goberno galego en 

relación  co  funcionamento  do  programa  �Abramos  o  círculo� na  loita  contra  a 

violencia  de  xénero  en  Galicia  e  o  número  de  persoas  que  participaron  nel”, 

(publicada no BOPG número 246 do 24 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con 

resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra 

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

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Secretaría Xeral de Igualdade, que 

ten o seguinte contido:

“O programa ‘Abramos o Círculo’ é un programa de atención psicolóxica especializada e 

de  apoio  dirixido  a  homes  que  adoptan  actitudes  inadecuadas  nas  relacións  coa  súa 

parella, coa súa familia, e que desexan adquirir novos modos de comportamentos exentos 

de agresividade.

O programa ofrece dúas áreas de intervención:  información e atención,  e  intervención 

psicolóxica  personalizada.  Xestiónase  a  través  dun  Convenio  de  colaboración  entre  a 

Secretaría Xeral da Igualdade e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

O programa conta cun/cunha psicólogo/a coordinador/a e cunha rede de profesionais que 

levan a cabo a intervención profesional  e inclúe a garantía de acceso ás persoas con 

discapacidade auditiva e/ou da fala.

O orzamento destinado no ano 2017 a este programa foi de 34.600 euros. O pasado ano 

beneficiáronse deste programa un total  de 84 homes e participaron na intervención 75 

profesionais da psicoloxía.
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O  orzamento  destinado  a  este  programa  no  2018  é  de  34.600  euros  e  no  primeiro 

semestre de 2018 participaron no Programa Abramos o Círculo 62 homes.”

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 oral en Comisión  número: 22968 formulada polo Grupo 

Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles García Míguez e outros/as 

deputados/as  do  mesmo grupo,  sobre  “as actuacións que se  están  a  levar  a  cabo para  a 

implantación do  Decreto  70/2017, do  13  de  xullo, polo  que se  regula  a  formación  en 

igualdade  e  prevención  e  loita  contra  a  violencia  de  xénero  do  persoal  ao  servizo  da 

Administración  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia, así  como  as  temáticas  xerais  e 

específicas que se van impartir”, (publicada no BOPG número 246 do 24 de xaneiro de 2018), 

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

2018,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do 

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

Igualdade, que ten o seguinte contido:

“O obxecto do decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en Igualdade e 

prevención  e  loita  contra  a  violencia  de  xénero  do  persoal  ao  servizo  da  Administración  da 

Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  é  reforzar  as  competencias  nestas  materias  do  persoal  e 

fortalecer a introdución da perspectiva de xénero en todas as áreas de xestión, a través dun novo 

modelo formativo máis intensivo e específico.

Para os efectos deste decreto, considérase formación en igualdade e en prevención e loita contra a 

violencia de xénero os contidos que aborden estas materias baixo calquera das denominacións 

utilizadas  polos  organismos  autonómicos,  nacionais  e  internacionais,  tales  como  igualdade  de 

xénero,  mainstreaming,  perspectiva  de  xénero,  feminismo,  conciliación,  corresponsabilidade, 

sexismo, violencia de xénero, violencia machista ou violencia contra as mulleres, trata de seres 

humanos con fins de explotación sexual, acoso sexual ou por razón de xénero ou calquera outra 

denominación que implique visibilizar a situación de desvantaxe social das mulleres.

O decreto propón unha formación, tanto básica como especializada, progresiva e permanente en 

materia  de  igualdade  e  prevención  e  loita  contra  a  violencia  de  xénero,  asegurando  un 

coñecemento práctico suficiente que permita a integración efectiva da perspectiva de xénero na 

totalidade da actuación administrativa.
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Para  darlle  cumprimento,  a  Escola  Galega  de  Administración  Pública,  a  Academia  Galega  de 

Seguridade Pública, a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde e a Consellería 

de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria,  así  como  calquera  outra  entidade  pública 

instrumental do sector público autonómico de Galicia con competencias en materia de formación do 

persoal, elaborarán e executarán plans de formación anuais en materia de igualdade entre mulleres 

e homes e prevención e loita contra a violencia de xénero.”

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 oral en Comisión  número: 22992 formulada polo 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles García Míguez 

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

cabo a Xunta de Galicia para facilitar unha resposta específica ás mulleres vítimas 

de violencia machista en situación de especial vulnerabilidade”, (publicada no BOPG 

número 246 do 24 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por 

finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para 

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

a contestación formulada pola Secretaría Xeral de Igualdade, que ten o seguinte contido:

“A Xunta  de  Galicia  conta  cunha  convocatoria  de  subvencións  específica  dirixida  ás 

entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para desenvolver programas dirixidos a  

mulleres  en situación  de especial  vulnerabilidade.  Esta  orde  de axudas  publicouse  no 

Diario Oficial de Galicia o 25 de xaneiro de 2018 e está cofinanciada polo Fondo Social  

Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

Estes  programas  teñen  como  finalidade  fomentar  a  igualdade  de  oportunidades  para 

contribuír á redución da dobre discriminación en que se atopan as mulleres en situación de 

especial vulnerabilidade, para dotalas dunha maior autonomía e independencia co fin de 

mellorar a súa situación persoal, social e laboral. Os programas obxecto de subvención 

deben  incluír,  polo  tanto,  unha  atención  personalizada  e  especializada  de  cara  á 

integración social e laboral das participantes.

En concreto,  a  convocatoria  inclúe  dous tipos  de programas:  un  de recursos integrais 

específicos para mulleres xestantes ou lactantes con fillas ou fillos menores de tres anos, 

en  situación  de  especial  vulnerabilidade;  e  outro  para  a  atención  personalizada  e 

especializada para mulleres en situación de especial vulnerabilidade, pertencentes a un ou 

varios colectivos nos cales concorra a dita situación, segundo a relación que figura na 

disposición adicional única desta resolución.
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O orzamento desta liña de axudas para o 2018 ascende a máis de 1,5 millóns de 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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RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 22993 formulada polo Grupo 

Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles García Míguez e outros/as 

deputados/as do mesmo grupo, sobre  “o balance do Goberno  galego respecto da actividade 

desenvolvida polo Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xé

nero na atención ás vítimas e a menores, desde a súa posta en funcionamento en Santiago 

de Compostela”,  (publicada no BOPG número 246 do 24 de xaneiro de 2018),  convertida en 

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a 

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

Parlamento de Galicia, a contestación formulada  pola Secretaría Xeral de Igualdade,  que ten o 

seguinte contido:

“O Centro de Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero (CRI) ten por 

finalidade principal desenvolver un modelo de atención integral para as vítimas e para as súas fillas 

e fillos menores e/ou para as/os menores que se atopen baixo a súa tutela ou garda e custodia. 

Baséase nun sistema coordinado de servizos, recursos e medidas de carácter social,  laboral e 

económico, que permite evitar duplicidades e racionalizar a xestión.

Actúa, ademais, como centro de referencia e coordinador da Rede galega de acollemento; como 

centro colaborador nas derivacións de vítimas de violencia de xénero fóra de Galicia e na recepción 

das que cheguen á nosa comunidade derivadas desde outras partes do Estado; como centro de 

formación na loita contra a violencia de xénero, tanto para profesionais, fundamentalmente dos 

centros de información á muller e dos servizos sociais, como para o voluntariado e a cidadanía en 

xeral;  como centro colaborador co Punto de Coordinación das Ordes de Protección de Galicia; 

como centro impulsor  da creación de grupos de autoaxuda,  intervención e coñecemento  entre 

mulleres que teñan sufrido, vivido e superado situación de violencia de xénero; e como centro de 

atención, individual e grupal, das e dos menores fillas e fillos das usuarias do centro ou que se 

atopen baixo a súa tutela ou garda e custodia.

Durante o 2017, rexistráronse 99 persoas usuarias, das que 51 foron mulleres, 43 fillos ou fillas, e 5 
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persoas dependentes. Das 51 mulleres, 36 procedían da provincia da Coruña, 8 de Pontevedra e 7 

de Lugo.”

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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