
BOLETÍN OFICIAL DO 
PARLAMENTO DE GALICIA

X lexislatura
Número 376
25 de outubro de 2018

Fascículo 2



X lexislatura. Número 376. 25 de outubro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

127382

SUMARIO

1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

ı 38921 - 14781 (10/PRE-005861)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da execución do proxecto de construción dunha
planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos non perigosos nos lu-
gares da Teixoeira e Santa Icía, no concello de Arteixo 127403

ı 38919 - 15200 (10/PRE-005907)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posible autorización do proxecto de instalación
dunha planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos non perigosos
na parroquia de Oseiro, no concello de Arteixo 127405

ı 38917 - 15378 (10/PRE-005917)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa oposición de entidades ecoloxistas, asociacións
veciñais e representantes políticos á instalación dunha planta de almacenamento e valorización de
residuos industriais e urbanos non perigosos no lugar Teixoeira-Santa Icía, no concello de Arteixo

127407
ı 38922 - 14780 (10/PRE-006841)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xustificación da proposta de construción dunha planta de almacenamento e valorización de
residuos industriais e urbanos non perigosos nos lugares da Teixoeira e Santa Icía, no concello de Ar-
teixo, así como da realización do estudo de impacto ambiental simplificado do proxecto dada a pro-
ximidade da planta existente no concello das Somozas, e as previsións do Goberno galego ao respecto

127409
ı 38920 - 15125 (10/PRE-006849)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa necesidade de sometemento a unha avaliación
de impacto ambiental ordinaria do proxecto de instalación dunha planta de almacenamento e va-



lorización de residuos industriais e urbanos non perigosos na parroquia de Oseiro, no concello de
Arteixo, así como da revisión dos plans de residuos para mellorar os aspectos ambientais, paisaxí-
sticos, urbanísticos e de dotación de infraestruturas na instalación deste tipo de plantas

127411
ı 38918 - 15376 (10/PRE-006851)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa oposición de entidades ecoloxistas, asociacións
veciñais e representantes políticos á instalación dunha planta de almacenamento e valorización de
residuos industriais e urbanos non perigosos no lugar Teixoeira-Santa Icía, no concello de Arteixo,
a súa posible localización no polígono industrial de Sabón e a realización dalgún estudo do impacto
que vai ter o incremento do tráfico pesado na zona, así como a súa posible afección nas canles flu-
viais, no castro de Santa Icía e na mámoa existente nas proximidades 127413

ı 38909 - 23498 (10/PRE-007603)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para prever e combater a violencia de xénero
contra as mulleres maiores de sesenta e cinco anos 127416

ı 38897 - 25564 (10/PRE-007911)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Goberno galego da posta en marcha do I Plan
de igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia, así como a súa opinión respecto da sufi-
ciencia das actuacións levadas a cabo para ese fin 127419

ı 38893 - 27492 (10/PRE-008168)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 4 máis
Sobre o impacto que está a ter o incremento do tráfico de camións cargados de bauxita na estrada
N-642 e nas autovías estatais A-6 e A-8, así como na autovía autonómica AG-64, a consecuencia do
incremento das descargas dese material nos portos da Coruña e Ferrol, e o nivel de uso do porto
de San Cibrao para os fins para os que foi construído 127421

ı 38895 - 26192 (10/PRE-008945)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do uso do Mecanismo de Financiamento do Capital
Natural, xestionado polo Banco Europeo de Investimentos, para proxectos relacionados coa pro-
tección da biodiversidade, así como a súa opinión referida ao contido do informe do WWF en rela-
ción co Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia 127424

ı 38894 - 27491 (10/PRE-008976)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 4 máis

X lexislatura. Número 376. 25 de outubro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

127383



Sobre o impacto que está a ter o incremento do tráfico de camións cargados de bauxita na estrada
N-642 e nas autovías estatais A-6 e A-8, así como na autovía autonómica AG-64, a consecuencia do
incremento das descargas dese material nos portos da Coruña e Ferrol, e o nivel de uso do porto
de San Cibrao para os fins para os que foi construído 127427

ı 38887 - 30065 (10/PRE-009039)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para o impulso, en coordinación co Concello da Coruña e
ante o Goberno central, da transformación portuaria e urbanística da cidade mediante a constitu-
ción dun consorcio público que lidere ese reto 127430

ı 38886 - 30472 (10/PRE-009044)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre o protocolo de actuación asinado entre o Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Auto-
ridade Portuaria da Coruña para a xestión da beira litoral da cidade da Coruña, as previsións do
Goberno galego referidas á realización dalgunha actuación co fin de evitar os usos especulativos
dos peiraos de Calvo Sotelo, Batería e San Diego, así como a súa opinión respecto da venda polo
Goberno central ou devolución á cidade da Coruña dos terreos da Solaina e do Hotel Finisterre

127433
ı 38883 - 31527 (10/PRE-009555)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para frear a expansión da mimosa (Acacia
dealbata) e a súa opinión respecto da incidencia que ten esa especie na propagación dos lumes

127436
ı 38879 - 33313 (10/PRE-009578)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o coñecemento, a opinión e as razóns da demora da Xunta de Galicia na atención das de-
mandas da veciñanza do lugar de Beltrán, da localidade de Xove, referidas ao arranxo dos proble-
mas de seguridade xurdidos a consecuencia da construción da rotonda de conexión da LU-682 coa
vía de alta capacidade CG-2.3 127439

ı 38915 - 22403 (10/PRE-009696)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o orzamento e cronograma que manexa a Xunta de Galicia para garantir un sistema galego
de asistencia persoal e tecnolóxica a persoas con diversidade funcional 127442

ı 38914 - 22481 (10/PRE-009713)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que tomou ou vai tomar a Consellería de Pesca e Marisqueo para a fixación dos
terreos onde se produciron incendios e evitar que cheguen ás rías galegas 127444

X lexislatura. Número 376. 25 de outubro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

127384



ı 38913 - 23434 (10/PRE-009831)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 5 máis
Sobre as medidas que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar os posibles efectos dos in-
cendios forestais na produción marisqueira das rías galegas 127447

ı 38912 - 23495 (10/PRE-009877)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as medidas de prevención e loita contra a violencia de xénero exercida contra as mulleres
maiores de sesenta e cinco anos en Galicia 127450

ı 38911 - 23496 (10/PRE-009878)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as medidas de prevención e loita contra a violencia de xénero exercida contra as mulleres
maiores de sesenta e cinco anos en Galicia 127453

ı 38908 - 24437 (10/PRE-009955)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de centros de información e asesoramento ás mulleres que o Goberno galego con-
sidera necesarios na Comunidade Autónoma de Galicia 127456

ı 38906 - 24500 (10/PRE-009980)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade da Coruña 1274559

ı 38904 - 24503 (10/PRE-009981)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Lugo 127462

ı 38902 - 24506 (10/PRE-009982)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Ourense 127465

ı 38900 - 24509 (10/PRE-009983)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis

X lexislatura. Número 376. 25 de outubro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

127385



Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Pontevedra 127468

ı 38899 - 25562 (10/PRE-010039)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia das actuacións levadas a cabo para a
posta en marcha do I Plan de igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia 127471

ı 38896 - 26191 (10/PRE-010109)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do uso do Mecanismo de Financiamento do Capital
Natural, xestionado polo Banco Europeo de Investimentos, para proxectos relacionados coa pro-
tección da biodiversidade 127474

ı 38892 - 27493 (10/PRE-010242)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 4 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto da descarga de bauxita nos portos exteriores da
Coruña e Ferrol, en detrimento do uso para ese fin do porto de San Cibrao 127477

ı 38890 - 28578 (10/PRE-010334)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a transferencia de crédito TR-14-032-17 da Consellería do Mar por importe de 400.665 euros,
correspondente ao mes de decembro de 2017, co obxecto de atender o cumprimento dunha sen-
tenza xudicial 127480

ı 38889 - 30063 (10/PRE-010480)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para o impulso, en coordinación co Concello da Coruña e
ante o Goberno central, da transformación portuaria e urbanística da cidade mediante a constitu-
ción dun consorcio público que lidere ese reto 127483

ı 38885 - 30473 (10/PRE-010516)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición da Xunta de Galicia respecto da demanda de devolución sen ningún custo á cidade
da Coruña dos terreos da Solaina e do Hotel Finisterre, así como dos peiraos de Calvo Sotelo, Batería
e San Diego 127486

ı 38907 - 24438 (10/PRE-010809)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis

X lexislatura. Número 376. 25 de outubro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

127386



Sobre o número de centros de información e asesoramento ás mulleres que o Goberno galego con-
sidera necesarios na Comunidade Autónoma de Galicia e os datos referidos ao orzamento desti-
nado para ese fin 127489

ı 38898 - 25563 (10/PRE-010835)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Goberno galego da posta en marcha do I Plan
de igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia, así como a súa opinión respecto da sufi-
ciencia das actuacións levadas a cabo para ese fin 127492

ı 38888 - 30064 (10/PRE-010890)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para o impulso, en coordinación co Concello da Coruña e
ante o Goberno central, da transformación portuaria e urbanística da cidade mediante a constitu-
ción dun consorcio público que lidere ese reto 127495

ı 38916 - 22402 (10/PRE-010940)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o orzamento e cronograma que manexa a Xunta de Galicia para garantir a prestación de asi-
stencia persoal e tecnolóxica a persoas con diversidade funcional e os datos relativos aos usuarios
e potenciais usuarios desta prestación 127498

ı 38910 - 23497 (10/PRE-011031)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para prever e combater a violencia de xénero
contra as mulleres maiores de sesenta e cinco anos 127500

ı 38905 - 24501 (10/PRE-011057)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade da Coruña 127503

ı 38903 - 24504 (10/PRE-011058)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade da Lugo 127506

ı 38901 - 24507 (10/PRE-011059)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

X lexislatura. Número 376. 25 de outubro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

127387



Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Ourense 127509

ı 38884 - 30523 (10/PRE-011186)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Goberno galego para a publicación dos informes
recibidos polo Sergas respecto do problema detectado nos contedores que transportan o instrumental
cirúrxico esterilizado nos hospitais de Vigo, así como as medidas previstas para resolver a situación

127512
ı 38882 - 31731 (10/PRE-011216)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para privatizar o servizo de Gabinete de Prensa da Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada do Salnés existindo unha praza pública cuberta para a súa pre-
stación e elixir o procedemento negociado para a súa adxudicación, así como a valoración da de-
nuncia presentada ao respecto 127514

ı 38881 - 32550 (10/PRE-011227)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da redución do horario de atención no
Centro de Atención Primaria de San Roque, en Vilagarcía de Arousa 127516

ı 38880 - 33138 (10/PRE-011242)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para suprimir o servizo de pediatría no centro médico da Pobra
de Trives durante o período estival, así como as súas intencións respecto da reconsideración desta
decisión e a garantía do servizo de xeito inmediato 127518

ı 38891 - 28576 (10/PRE-011322)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre os datos referidos á transferencia de crédito TR-14-032-17 da Consellería do Mar por importe
de 400.665 euros, correspondente ao mes de decembro de 2017, co obxecto de atender o cumpri-
mento dunha sentenza xudicial 127521

ı 38878 - 34333 (10/PRE-011428)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os motivos polos que a CRTVG ordenou a incoación dun expediente disciplinario á presen-
tadora Beatriz Moyano de Beca 127524

ı 38877 - 34421 (10/PRE-011436)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel

X lexislatura. Número 376. 25 de outubro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

127388



Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
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1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

ı Resolución da Presidencia, do 24 de outubro de 2018, pola que se admite a trámite o escrito das
Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parla-
mento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 516/2014 do Parlamento
Europeo e do Consello no que respecta á renovación do compromiso do remanente dos importes
comprometidos para sustentar a aplicación das Decisións do Consello (UE) 2015/1523 e (EU)
2015/1601, ou a súa asignación a outras accións no marco dos programas nacionais [COM (2018)
719] [2018/037 (COD)]

-10/UECS-000257 (39332) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 516/2014 do Par-
lamento Europeo e do Consello no que respecta á renovación do compromiso do remanente dos
importes comprometidos para sustentar a aplicación das Decisións do Consello (UE) 2015/1523 e
(EU) 2015/1601, ou a súa asignación a outras accións no marco dos programas nacionais [COM
(2018) 719] [2018/037 (COD)] 127552
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A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 22 de outubro de 2018, tivo coñecemento das res-
postas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

- 38921 - 14781 (10/PRE-005861)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da execución do proxecto de construción dunha
planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos non perigosos nos lu-
gares da Teixoeira e Santa Icía, no concello de Arteixo

- 38919 - 15200 (10/PRE-005907)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posible autorización do proxecto de instalación
dunha planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e urbanos non perigosos
na parroquia de Oseiro, no concello de Arteixo

- 38917 - 15378 (10/PRE-005917)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa oposición de entidades ecoloxistas, asociacións
veciñais e representantes políticos á instalación dunha planta de almacenamento e valorización de
residuos industriais e urbanos non perigosos no lugar Teixoeira-Santa Icía, no concello de Arteixo

- 38922 - 14780 (10/PRE-006841)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a xustificación da proposta de construción dunha planta de almacenamento e valorización
de residuos industriais e urbanos non perigosos nos lugares da Teixoeira e Santa Icía, no concello
de Arteixo, así como da realización do estudo de impacto ambiental simplificado do proxecto dada
a proximidade da planta existente no concello das Somozas, e as previsións do Goberno galego ao
respecto

- 38920 - 15125 (10/PRE-006849)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa necesidade de sometemento a unha avaliación
de impacto ambiental ordinaria do proxecto de instalación dunha planta de almacenamento e va-
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lorización de residuos industriais e urbanos non perigosos na parroquia de Oseiro, no concello de
Arteixo, así como da revisión dos plans de residuos para mellorar os aspectos ambientais, paisa-
xísticos, urbanísticos e de dotación de infraestruturas na instalación deste tipo de plantas

- 38918 - 15376 (10/PRE-006851)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa oposición de entidades ecoloxistas, asociacións
veciñais e representantes políticos á instalación dunha planta de almacenamento e valorización de
residuos industriais e urbanos non perigosos no lugar Teixoeira-Santa Icía, no concello de Arteixo,
a súa posible localización no polígono industrial de Sabón e a realización dalgún estudo do impacto
que vai ter o incremento do tráfico pesado na zona, así como a súa posible afección nas canles flu-
viais, no castro de Santa Icía e na mámoa existente nas proximidades

- 38909 - 23498 (10/PRE-007603)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para prever e combater a violencia de xénero
contra as mulleres maiores de sesenta e cinco anos

- 38897 - 25564 (10/PRE-007911)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Goberno galego da posta en marcha do I Plan
de igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia, así como a súa opinión respecto da sufi-
ciencia das actuacións levadas a cabo para ese fin

- 38893 - 27492 (10/PRE-008168)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 4 máis
Sobre o impacto que está a ter o incremento do tráfico de camións cargados de bauxita na estrada
N-642 e nas autovías estatais A-6 e A-8, así como na autovía autonómica AG-64, a consecuencia do
incremento das descargas dese material nos portos da Coruña e Ferrol, e o nivel de uso do porto
de San Cibrao para os fins para os que foi construído

- 38895 - 26192 (10/PRE-008945)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do uso do Mecanismo de Financiamento do Capital
Natural, xestionado polo Banco Europeo de Investimentos, para proxectos relacionados coa pro-
tección da biodiversidade, así como a súa opinión referida ao contido do informe do WWF en rela-
ción co Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia

- 38894 - 27491 (10/PRE-008976)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 4 máis
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Sobre o impacto que está a ter o incremento do tráfico de camións cargados de bauxita na estrada
N-642 e nas autovías estatais A-6 e A-8, así como na autovía autonómica AG-64, a consecuencia do
incremento das descargas dese material nos portos da Coruña e Ferrol, e o nivel de uso do porto
de San Cibrao para os fins para os que foi construído

- 38887 - 30065 (10/PRE-009039)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para o impulso, en coordinación co Concello da Coruña e
ante o Goberno central, da transformación portuaria e urbanística da cidade mediante a constitu-
ción dun consorcio público que lidere ese reto

- 38886 - 30472 (10/PRE-009044)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre o protocolo de actuación asinado entre o Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Auto-
ridade Portuaria da Coruña para a xestión da beira litoral da cidade da Coruña, as previsións do
Goberno galego referidas á realización dalgunha actuación co fin de evitar os usos especulativos
dos peiraos de Calvo Sotelo, Batería e San Diego, así como a súa opinión respecto da venda polo
Goberno central ou devolución á cidade da Coruña dos terreos da Solaina e do Hotel Finisterre

- 38883 - 31527 (10/PRE-009555)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para frear a expansión da mimosa (Acacia
dealbata) e a súa opinión respecto da incidencia que ten esa especie na propagación dos lumes

- 38879 - 33313 (10/PRE-009578)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o coñecemento, a opinión e as razóns da demora da Xunta de Galicia na atención das de-
mandas da veciñanza do lugar de Beltrán, da localidade de Xove, referidas ao arranxo dos proble-
mas de seguridade xurdidos a consecuencia da construción da rotonda de conexión da LU-682 coa
vía de alta capacidade CG-2.3

- 38915 - 22403 (10/PRE-009696)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o orzamento e cronograma que manexa a Xunta de Galicia para garantir un sistema galego
de asistencia persoal e tecnolóxica a persoas con diversidade funcional

- 38914 - 22481 (10/PRE-009713)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que tomou ou vai tomar a Consellería de Pesca e Marisqueo para a fixación dos
terreos onde se produciron incendios e evitar que cheguen ás rías galegas
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- 38913 - 23434 (10/PRE-009831)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 5 máis
Sobre as medidas que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar os posibles efectos dos in-
cendios forestais na produción marisqueira das rías galegas

- 38912 - 23495 (10/PRE-009877)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as medidas de prevención e loita contra a violencia de xénero exercida contra as mulleres
maiores de sesenta e cinco anos en Galicia

- 38911 - 23496 (10/PRE-009878)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as medidas de prevención e loita contra a violencia de xénero exercida contra as mulleres
maiores de sesenta e cinco anos en Galicia

- 38908 - 24437 (10/PRE-009955)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de centros de información e asesoramento ás mulleres que o Goberno galego con-
sidera necesarios na Comunidade Autónoma de Galicia

- 38906 - 24500 (10/PRE-009980)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade da Coruña

- 38904 - 24503 (10/PRE-009981)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Lugo

- 38902 - 24506 (10/PRE-009982)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Ourense

- 38900 - 24509 (10/PRE-009983)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
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Sobre a data prevista polo Goberno galego para o inicio da construción da residencia para persoas
maiores anunciada na cidade de Pontevedra

- 38899 - 25562 (10/PRE-010039)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia das actuacións levadas a cabo para a
posta en marcha do I Plan de igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia

- 38896 - 26191 (10/PRE-010109)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do uso do Mecanismo de Financiamento do Capital
Natural, xestionado polo Banco Europeo de Investimentos, para proxectos relacionados coa pro-
tección da biodiversidade

- 38892 - 27493 (10/PRE-010242)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 4 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto da descarga de bauxita nos portos exteriores da
Coruña e Ferrol, en detrimento do uso para ese fin do porto de San Cibrao

- 38890 - 28578 (10/PRE-010334)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a transferencia de crédito TR-14-032-17 da Consellería do Mar por importe de 400.665 euros,
correspondente ao mes de decembro de 2017, co obxecto de atender o cumprimento dunha sen-
tenza xudicial

- 38889 - 30063 (10/PRE-010480)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para o impulso, en coordinación co Concello da Coruña e
ante o Goberno central, da transformación portuaria e urbanística da cidade mediante a constitu-
ción dun consorcio público que lidere ese reto

- 38885 - 30473 (10/PRE-010516)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posición da Xunta de Galicia respecto da demanda de devolución sen ningún custo á cidade
da Coruña dos terreos da Solaina e do Hotel Finisterre, así como dos peiraos de Calvo Sotelo, Batería
e San Diego

- 38907 - 24438 (10/PRE-010809)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
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Sobre o número de centros de información e asesoramento ás mulleres que o Goberno galego con-
sidera necesarios na Comunidade Autónoma de Galicia e os datos referidos ao orzamento desti-
nado para ese fin

- 38898 - 25563 (10/PRE-010835)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Goberno galego da posta en marcha do I Plan
de igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia, así como a súa opinión respecto da sufi-
ciencia das actuacións levadas a cabo para ese fin

- 38888 - 30064 (10/PRE-010890)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para o impulso, en coordinación co Concello da Coruña e
ante o Goberno central, da transformación portuaria e urbanística da cidade mediante a constitu-
ción dun consorcio público que lidere ese reto

- 38916 - 22402 (10/PRE-010940)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o orzamento e cronograma que manexa a Xunta de Galicia para garantir a prestación de asis-
tencia persoal e tecnolóxica a persoas con diversidade funcional e os datos relativos aos usuarios
e potenciais usuarios desta prestación

- 38910 - 23497 (10/PRE-011031)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para prever e combater a violencia de xénero
contra as mulleres maiores de sesenta e cinco anos

- 38905 - 24501 (10/PRE-011057)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade da Coruña

- 38903 - 24504 (10/PRE-011058)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade da Lugo

- 38901 - 24507 (10/PRE-011059)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego para a construción da residencia para persoas maiores
anunciada na cidade de Ourense

- 38884 - 30523 (10/PRE-011186)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Goberno galego para a publicación dos informes
recibidos polo Sergas respecto do problema detectado nos contedores que transportan o instrumental
cirúrxico esterilizado nos hospitais de Vigo, así como as medidas previstas para resolver a situación

- 38882 - 31731 (10/PRE-011216)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para privatizar o servizo de Gabinete de Prensa da Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada do Salnés existindo unha praza pública cuberta para a súa pres-
tación e elixir o procedemento negociado para a súa adxudicación, así como a valoración da de-
nuncia presentada ao respecto

- 38881 - 32550 (10/PRE-011227)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da redución do horario de atención no
Centro de Atención Primaria de San Roque, en Vilagarcía de Arousa

- 38880 - 33138 (10/PRE-011242)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para suprimir o servizo de pediatría no centro médico da Pobra
de Trives durante o período estival, así como as súas intencións respecto da reconsideración desta
decisión e a garantía do servizo de xeito inmediato

- 38891 - 28576 (10/PRE-011322)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre os datos referidos á transferencia de crédito TR-14-032-17 da Consellería do Mar por importe
de 400.665 euros, correspondente ao mes de decembro de 2017, co obxecto de atender o cumpri-
mento dunha sentenza xudicial

- 38878 - 34333 (10/PRE-011428)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os motivos polos que a CRTVG ordenou a incoación dun expediente disciplinario á presen-
tadora Beatriz Moyano de Beca

- 38877 - 34421 (10/PRE-011436)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
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Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e da contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda
ao Concello de Lugo no ano 2017

- 38876 - 34450 (10/PRE-011445)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería de Infraes-
truturas e Vivenda aos concellos de Baralla, Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei e
Portomarín no ano 2017

- 38875 - 34459 (10/PRE-011454)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería de Infraes-
trutura e Vivenda aos concellos de Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito e Guitiriz no ano 2017

- 38874 - 34468 (10/PRE-011463)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería de Infraes-
truturas e Vivenda aos concellos de Meira, Muras, A Pastoriza, Pol, Rábade, Vilalba e Xermade no
ano 2017

- 38873 - 34744 (10/PRE-011500)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería de Infraes-
truturas e Vivenda ao Concello de Ourense no ano 2017

- 38872 - 34819 (10/PRE-011516)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a incidencia que tivo, para os doentes citados no Centro de Saúde de Viveiro o 14 de agosto
de 2018, a ausencia do médico substituto para a quenda da tarde, e o prazo previsto polo Goberno
galego para a cobertura de xeito estable de todas as prazas do centro

- 38871 - 34826 (10/PRE-011518)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as intencións da Xunta de Galicia en relación coa cobertura da praza de Traballo Social no
Centro de Saúde de Quiroga, a dispoñibilidade dalgún programa e protocolo para atender a pro-
blemática das persoas anciás que viven soas, así como as súas previsións respecto da atención da
demanda dos profesionais de Traballo Social do Sergas referidas á súa dependencia directa das
xerencias
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- 38870 - 35746 (10/PRE-011558)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do asinamento dun convenio entre o Sergas, a Cruz Vermella e a Fundación La
Caixa para a atención psicosocial de persoas con enfermidade avanzada na Estrutura Organizativa
de Xestión Integrada da Coruña, a existencia de máis convenios deste tipo noutras EOXI e as previ-
sións do Goberno galego respecto do incremento do número destes profesionais no Sistema pú-
blico de saúde

- 38869 - 35942 (10/PRE-011573)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as razóns da inclusión exclusivamente do presidente da Fundación Francisco Franco na pro-
gramación inicial de entrevistas do programa da Televisión de Galicia “Bos días” do 30 de agosto de
2018, no que se ía tratar o asunto da exhumación dos restos do ditador

- 38868 - 36356 (10/PRE-011603)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento e as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas de-
nuncias dos profesionais da Unidade de Dermatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña referidas á suposta incompatibilidade do xefe de servizo da unidade para o desempeño
dese posto

- 38867 - 36826 (10/PRE-011660)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para paliar os efectos dos danos ocasionados
polo xabaril, nomeadamente nos cultivos e no tráfico das estradas, así como o coñecemento dos
atrancos que hai para a recepción pola consellaría das queixas e avisos das persoas afectadas

- 38866 - 36833 (10/PRE-011661)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a situación na que se atopan o Plan de xestión do xabaril do ano 2014, encomendado á Uni-
versidade de Vigo, así como o Plan de acción global de xuño de 2016, e as previsións do Goberno
galego respecto da elaboración e aplicación dun novo plan de xestión desa especie

- 38865 - 37021 (10/PRE-011675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio
Sobre a fase na que se atopa o traspaso polo Concello á Xunta de Galicia da xestión do Centro de
Saúde de Cee

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 24 de outubro de 2018, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 516/2014 do
Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á renovación do compromiso do rema-
nente dos importes comprometidos para sustentar a aplicación das Decisións do Consello
(UE) 2015/1523 e (EU) 2015/1601, ou a súa asignación a outras accións no marco dos progra-
mas nacionais [COM (2018) 719] [2018/037 (COD)]

-10/UECS-000257 (39332) 
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 516/2014 do Par-
lamento Europeo e do Consello no que respecta á renovación do compromiso do remanente dos
importes comprometidos para sustentar a aplicación das Decisións do Consello (UE) 2015/1523 e
(EU) 2015/1601, ou a súa asignación a outras accións no marco dos programas nacionais [COM
(2018) 719] [2018/037 (COD)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 39332, o escrito das Cortes
Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parlamento Euro-
peo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 516/2014 do Parlamento Europeo e
do Consello no que respecta á renovación do compromiso do remanente dos importes comprome-
tidos para sustentar a aplicación das Decisións do Consello (UE) 2015/1523 e (EU) 2015/1601, ou a
súa asignación a outras accións no marco dos programas nacionais [COM (2018) 719] [2018/037
(COD) ].

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

1º. Trasladar o referido escrito á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, aos portavoces
dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.
                                                                                                                                          
2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais se-
guintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.

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

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

Santiago de Compostela, 24 de outubro de  2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 14781 formulada polo Grupo 

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

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

respecto da execución do proxecto de construción dunha planta de almacenamento e 

valorización de residuos industriais e urbanos non perigosos no lugar de Teixoeira-

Santa Icía, no concello de Arteixo”, (publicada no BOPG número 170 do 6 de setembro de 

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

setembro-decembro  de  2017,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao 

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada 

pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“O Goberno galego cínguese ao estrito  cumprimento da legalidade na tramitación deste 

proxecto, e faino sempre coas máximas garantías de transparencia e participación.

O Diario Oficial de Galicia publicou o pasado 4 de xullo o anuncio polo que se somete a 

información pública o proxecto e o estudo de impacto ambiental da planta de valorización e 

almacenamento de residuos non perigosos en Teixoeira-Santa Icía, Arteixo. 

Cómpre  lembrar  que  se  trata  dunha  iniciativa  de  carácter  privado  e,  polo  tanto,  como 

autoridade ambiental na Comunidade, a Consellería ten obriga de tramitar a solicitude.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 15200 formulada polo Grupo 

Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García, sobre  “a opinión do 

Goberno galego respecto da posilbe autorización do  proxecto de instalación dunha 

planta  de  almacenamento  e  valorización  de  residuos industriais  e  urbanos  non 

perigosos na parroquia de Oseiro, no concello de Arteixo”, (publicada no BOPG número 

174  do  13  de  setembro  de  2018),  convertida  en  pregunta  con  resposta  escrita  por 

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

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

Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e 

Vivenda, que ten o seguinte contido:

“O Goberno galego cínguese ao estrito  cumprimento da legalidade na tramitación deste 

proxecto, e faino sempre coas máximas garantías de transparencia e participación.

O Diario Oficial de Galicia publicou o pasado 4 de xullo o anuncio polo que se somete a 

información pública o proxecto e o estudo de impacto ambiental da planta de valorización e 

almacenamento de residuos non perigosos en Teixoeira-Santa Icía, Arteixo. Cómpre lembrar 

que se trata dunha iniciativa de carácter privado e, polo tanto, como autoridade ambiental na 

Comunidade, a Consellería ten obriga de tramitar a solicitude.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 15378 formulada polo Grupo 

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

deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a opinión do Goberno galego en relación coa 

oposición de entidades ecoloxistas, asociacións veciñais e representantes políticos á 

instalación dunha planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e 

urbanos  non  perigosos  no  lugar  Teixoeira-Santa  Icía, no concello  de  Arteixo”, 

(publicada no BOPG número 174 do 13 de setembro de 2018), convertida en pregunta con 

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

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

Parlamento de Galicia,  a contestación formulada pola  Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“O Goberno galego cínguese ao estrito  cumprimento da legalidade na tramitación deste 

proxecto, e faino sempre coas máximas garantías de transparencia e participación.

O Diario Oficial de Galicia publicou o pasado 4 de xullo o anuncio polo que se somete a 

información pública o proxecto e o estudo de impacto ambiental da planta de valorización e 

almacenamento de residuos non perigosos en Teixoeira-Santa Icía, Arteixo. 

Cómpre  lembrar  que  se  trata  dunha  iniciativa  de  carácter  privado  e,  polo  tanto,  como 

autoridade ambiental na Comunidade, a Consellería ten obriga de tramitar a solicitude.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 14780  formulada polo 

Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Rivas Cruz e 

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “a  xustificación  da  proposta  de 

construción dunha planta de almacenamento e valorización de residuos industriais e 

urbanos non perigosos no lugar de Teixoeira-Santa Icía, no  concello de Arteixo, así 

como da realización do estudo de impacto ambiental simplificado do proxecto dada a 

proximidade da planta existente no concello das Somozas e as previsións do Goberno 

galego  ao  respecto”,  (publicada  no  BOPG  número  170  do  6  de  setembro  de  2018), 

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

setembro-decembro  de  2017,  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao 

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada 

pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“O Goberno galego cínguese ao estrito  cumprimento da legalidade na tramitación deste 

proxecto, e faino sempre coas máximas garantías de transparencia e participación.

O Diario Oficial de Galicia publicou o pasado 4 de xullo o anuncio polo que se somete a 

información pública o proxecto e o estudo de impacto ambiental da planta de valorización e 

almacenamento de residuos non perigosos en Teixoeira-Santa Icía, Arteixo. Cómpre lembrar 

que se trata dunha iniciativa de carácter privado e, polo tanto, como autoridade ambiental na 

Comunidade, a Consellería ten obriga de tramitar a solicitude.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 15125  formulada polo 

Grupo Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García, sobre “a opinión 

do Goberno galego en relación coa necesidade de sometemento a unha avaliación de 

impacto  ambiental  ordinaria  do  proxecto  de  instalación  dunha  planta  de 

almacenamento e valorización de residuos industriais  e urbanos non perigosos na 

parroquia de  San Tirso de Oseiro, no  concello de Arteixo, así como da revisión dos 

plans de residuos para mellorar os aspectos ambientais, paisaxísticos, urbanísticos e 

de dotación de  infraestruturas na instalación deste tipo de plantas”,  (publicada no 

BOPG número 175 do 14 de setembro de 2018),  convertida  en  pregunta  con resposta 

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

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

Parlamento de Galicia,  a contestación formulada pola  Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“O Goberno galego cínguese ao estrito  cumprimento da legalidade na tramitación deste 

proxecto, e faino sempre coas máximas garantías de transparencia e participación.

O Diario Oficial de Galicia publicou o pasado 4 de xullo o anuncio polo que se somete a 

información pública o proxecto e o estudo de impacto ambiental da planta de valorización e 

almacenamento de residuos non perigosos en Teixoeira-Santa Icía, Arteixo. Cómpre lembrar 

que se trata dunha iniciativa de carácter privado e, polo tanto, como autoridade ambiental na 

Comunidade, a Consellería ten obriga de tramitar a solicitude.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 15376 formulada 

polo Grupo Parlamentario Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán 

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

galego  en  relación coa  oposición  de  entidades  ecoloxistas, asociacións 

veciñais  e  representantes  políticos  á  instalación  dunha  planta  de  almacen

amento e  valorización de residuos industriais  e  urbanos non  perigosos no 

lugar Teixoeira-Santa Icía, no concello de Arteixo, a súa posible localización no 

polígono industrial de Sabón e a realización dalgún estudo do impacto que vai 

ter o incremento do trafico pesado na zona, así como a súa posible afección 

nas  canles  fluviais, no  Castro  de  Santa  Icía  e  na  mámoa  existente  nas 

proximidades”,  (publicada no BOPG número 175 do 14 de setembro de 2018), 

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

setembro-decembro de 2017, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao 

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación 

formulada pola  Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o 

seguinte contido:

“O Goberno galego cínguese ao estrito cumprimento da legalidade na tramitación 

deste  proxecto,  e  faino  sempre  coas  máximas  garantías  de  transparencia  e 

participación.

O Diario  Oficial  de Galicia  publicou o pasado 4 de xullo  o  anuncio polo que se 

somete a información pública o proxecto e o estudo de impacto ambiental da planta 

páxina 1 de 2

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/1503412
17/10/2018 12:35

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 9

d7
22

72
3-

87
b4

-3
1f

5-
0b

10
-1

85
fd

5a
ed

f0
1

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
17/10/2018 12:35:38

127413



de valorización e almacenamento de residuos non perigosos en Teixoeira-Santa Icía, 

Arteixo. 

Cómpre lembrar que se trata dunha iniciativa de carácter privado e, polo tanto, como 

autoridade  ambiental  na  Comunidade,  a  Consellería  ten  obriga  de  tramitar  a 

solicitude.”

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

Parlamento  de  Galicia,  de  acordo  co  previsto  no  artigo  65  e  concordantes  do 

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  23498, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as 

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

prever e combater a violencia de xénero nas mulleres maiores de 65 anos”, (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 Secretaría Xeral de Igualdade, que ten o seguinte contido:

“O Goberno galego considera prioritaria a prevención e loita contra a violencia de xénero, así 

como o apoio integral ás vítimas, sexa cal sexa a súa idade.

A finais  de  2017,  a  Secretaría  Xeral  de  Igualdade  desenvolveu  en  diferentes  concellos  de 

Galicia o programa Mumai ‘Atención emocional a mulleres maiores ante a violencia de xénero. 

Abordaxe da igualdade e  da prevención da violencia  de xénero entre  as  mulleres  maiores 

usuarias dos centros socio-comunitarios adscritos á Xunta de Galicia’.

Ademais, cómpre destacar que a Xunta conta desde 2012 cunha ‘Guía de actuación coordinada 

contra o maltrato de persoas maiores ou adultas con discapacidade’,  na que se identifican 

indicadores  e  patróns  da  violencia,  así  como  indicacións  para  a  prevención,  detección  e 

atención a estes casos, nos que se inclúen tamén información sobre os supostos de violencia 

de xénero.

A maiores destas accións específicas, as vítimas maiores de 65 anos poden acceder en Galicia 

á rede de recursos e axudas que se pon a disposición das mulleres que sofren malos tratos: 

axudas  periódicas,  de  pagamento  único,  a  rede  galega  de  acollemento,  ou  o  servizo  de 

información ás mulleres.

Así,  segundo os  datos que figuran no ‘Informe anual  de violencia  de xénero 2017’,  o  ano 

pasado beneficiáronse do programa de axudas periódicas un total de 417 mulleres, das que 18 

eran maiores de 65 anos (4,32%). No que se refire ás axudas de pago único, chegaron a 66 

vítimas, das que 2 eran maiores desa idade (3%). Pola súa banda, na rede galega de acollida 

rexistráronse como usuarias 3 mulleres maiores de 65 anos, o que representa o 2,07% do total 
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de 145 beneficiarias  deste  servizo.  Xa  para  rematar,  no  servizo  de información  a  mulleres 

rexistráronse 531 chamadas de mulleres maiores de 65 anos, tendo en conta que hai unha alta 

porcentaxe nesta estatística de chamadas anónimas (72%) nas que non queda identificada a 

idade da persoas que chama.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25564, formulada  polo  Grupo 

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

deputados/as  do  mesmo grupo, sobre  “as razóns  da  demora  e  o  prazo  previsto  polo 

Goberno galego posta en marcha do I  Plan de igualdade da Administración xeral  da 

Xunta de Galicia, así como a súa opinión respecto da suficiencia das actuacións levadas 

a cabo para ese fin”, (publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a 

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

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

o seguinte contido:

“O 23 de xaneiro de 2018 tivo lugar a última xuntanza do Pleno da Comisión Interdepartamental 

da Igualdade e en dita xuntanza, entre outros asuntos, acordouse crear un grupo de traballo do 

que forman parte unha persoa designada por cada Consellería de Xunta de Galicia para a 

elaboración do I Plan de Igualdade da Administración Xeral da Xunta de Galicia e dos seus 

organismos públicos.

Así, a primeira xuntanza deste grupo de traballo tivo lugar o 1 de marzo de 2018 e se segue a 

traballar na elaboración deste I Plan de Igualdade da Administración Xeral da Xunta de Galicia e 

dos seus organismos públicos.

Para poder elaborar o Plan de Igualdade entre mulleres e homes na Administración Xeral da CA 

de Galicia é necesario coñecer a situación previa existente, facer unha diagnose.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  27492, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario  Socialista  de  Galicia,  a  iniciativa  de don  Luís  Manuel  Álvarez  Martínez  e 

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o impacto que está a ter o incremento do 

tráfico de camións cargados de bauxita na estrada N-642 e nas autovías estatais A-6, A-8 

así como na autovía autonómica AG-64, a consecuencia do incremento das descargas 

dese material nos portos da Coruña e Ferrol, e o nivel de uso do Porto de San Cibrao 

para os fins para os que foi construído”, (publicada no BOPG número 278 do 16 de marzo 

de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do 

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

que ten o seguinte contido:

“A Consellería do Mar é coñecedora, do mesmo xeito que a propia Autoridade Portuaria de 

Ferrol-San Cibrao, da situación ocorrida a finais do pasado ano 2017, motivada por incidencias 

na mina de bauxita que subministra á planta de San Cibrao e que está situada en Guinea 

Conakry.

Debido a estas incidencias o subministro de bauxita perdeu a súa habitual regularidade, o que 

motivou a decisión de Alcoa de desviar cinco buques que estaba inicialmente previsto descargar 

en San Cibrao aos portos de Ferrol e A Coruña, co único obxectivo de garantir o subministro á 

planta e manter a produción na mesma.

En todo caso, dende este verán pasado, o subministro de bauxita xa se está a producir ao ritmo 

e nas condicións habituais a través do porto de San Cibrao.

Tanto  representantes  do  Concello  de  Ferrol  como  da  Xunta  de  Galicia  interesáronse  e 

solicitaron que se lles informase da situación motivada polo  desvío  dos barcos de bauxita, 

información que lles foi oportunamente facilitada pola Dirección desta Autoridade Portuaria. 

A Consellería do Mar é perfectamente coñecedora do nivel de usos no porto de San Cibrao, cun 

dos maiores ratios de ocupación de peirao e de toneladas movidas por metro de peirao  de 

todos os portos de interese xeral do Estado en Galicia. 

Nesta instalación portuaria móvense regulamente máis de cinco millóns de toneladas de 

Páxina 1 de 2

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/1503287
17/10/2018 12:31

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: f

77
b0

60
3-

ce
d8

-7
31

2-
76

29
-d

64
f8

76
a8

a0
3

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
17/10/2018 12:31:58

127421



mercadorías ao ano, volume similar, por exemplo, ao dos portos de Vigo, Avilés, Santander ou 

Sevilla (aínda que, como é evidente, a natureza das mercadorías é distinta), o que pode dar 

unha idea da eficiencia de San Cibrao.

En definitiva, o desvío de tráficos ocorrido a finais do pasado ano nada tivo que ver, como xa se 

explicou, co aproveitamento por Alcoa das instalacións portuarias de San Cibrao, que é moi 

boa, senón que veu motivado polas incidencias na mina de Boké.”

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

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: 26192  formulada polo 

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

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

respecto do uso do Mecanismo de Financiamento do Capital Natural, xestionado polo 

Banco  Europeo  de  Investimentos, para  proxectos  relacionados  coa  protección da 

biodiversidade, así como a súa opinión referida ao contido do informe do WWF en 

relación co Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia”, (publicada no BOPG número 

264 do 21 de febreiro de 2018), 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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que 

ten o seguinte contido:

“Actualmente, a Xunta de Galicia está centrando os seus esforzos na execución eficaz dos 

fondos europeos asignados,  sen descartar  a posibilidade de empregar  o Mecanismo de 

Financiamento do Capital Natural (NCFF) para algún proxecto concreto.

O Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia ten a natureza de plan de ordenación dos 

recursos  naturais  dos  espazos  protexidos.  Sen  prexuízo  disto,   a  disposición  adicional 

terceira do Decreto 37/2014, do 27 de marzo no que se aproba o dito plan establece que o 

desenvolvemento deste decreto poderá levarse a cabo mediante a elaboración de medidas 

de conservación e xestión específicas para cada ZEC ou ZEPA, ou ben para determinados 

hábitats e especies, para determinados usos e actividades, ou mediante o establecemento 

de obxectivos operativos específicos que desenvolvan os obxectivos que figuran no anexo II 

do decreto cos seus correspondentes indicadores.

Na medida do posible poderá desenvolverse o plan director a través da elaboración de plans 

de xestión  naqueles espazos ou naqueles hábitats que así o precisen.
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En calquera caso, o plan director da Rede Natura constitúe o plan de ordenación das ZEC e 

ZEPA en Galicia, e polo tanto é o instrumento que regulamenta os seus usos, obxectivos e 

directrices.”

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

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: 27491  formulada polo 

Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez 

e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  o impacto que está a ter o incremento 

do tráfico de camións cargados de bauxita na estrada N-642 e nas autovías estatais A-

6, A-8 así  como na autovía autonómica AG-64, a consecuencia do incremento das 

descargas dese material nos portos da Coruña e Ferrol, e o nivel de uso do Porto de 

San Cibrao para os fins para os que foi construído”, (publicada no BOPG número 277 

do 15  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:

“A Consellería do Mar é coñecedora, do mesmo xeito que a propia Autoridade Portuaria de 

Ferrol-San  Cibrao,  da  situación  ocorrida  a  finais  do  pasado  ano  2017,  motivada  por 

incidencias na mina de bauxita que subministra á planta de San Cibrao e que está situada 

en Guinea Conakry.

Debido a estas incidencias o subministro de bauxita perdeu a súa habitual regularidade, o 

que motivou a decisión de Alcoa de desviar cinco buques que estaba inicialmente previsto 

descargar en San Cibrao aos portos de Ferrol e A Coruña, co único obxectivo de garantir o 

subministro á planta e manter a produción na mesma.

En todo caso, dende este verán pasado, o subministro de bauxita xa se está a producir ao 

ritmo e nas condicións habituais a través do porto de San Cibrao.

Tanto  representantes  do  Concello  de  Ferrol  como da  Xunta  de  Galicia  interesáronse  e 

solicitaron que se lles informase da situación motivada polo desvío dos barcos de bauxita, 

información que lles foi oportunamente facilitada pola Dirección desta Autoridade Portuaria. 
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A Consellería do Mar é perfectamente coñecedora do nivel de usos no porto de San Cibrao, 

cun dos maiores ratios de ocupación de peirao e de toneladas movidas por metro de peirao 

de todos os portos de interese xeral do Estado en Galicia. 

Nesta instalación portuaria móvense regulamente máis de cinco millóns de toneladas de 

mercadorías ao ano, volume similar, por exemplo, ao dos portos de Vigo, Avilés, Santander 

ou Sevilla (aínda que, como é evidente, a natureza das mercadorías é distinta), o que pode 

dar unha idea da eficiencia de San Cibrao.

En definitiva, o desvío de tráficos ocorrido a finais do pasado ano nada tivo que ver, como xa 

se explicou, co aproveitamento por Alcoa das instalacións portuarias de San Cibrao, que é 

moi boa, senón que veu motivado polas incidencias na mina de Boké.”

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

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: 30065 formulada polo 

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

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

galego para o impulso, en coordinación co Concello da Coruña diante do Goberno 

central, da transformación portuaria e urbanística da cidade, mediante a constitución 

dun consorcio público que lidere ese reto”, (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:

“A Xunta de Galicia ten asinado un convenio, avalado cunha inversión de 20 millóns de 

euros, para blindar a fachada marítima da cidade herculina e a titularidade pública destes 

terreos. Por outra banda, o Goberno galego tiña alcanzado un compromiso do Ministerio de 

Fomento con Adif para facerse cargo dos 140 millóns de euros que custa o tren ao Porto 

Exterior.

O acordo alcanzado entre o presidente da Xunta e o presidente de Portos do Estado é un 

paso importantísimo para conseguir os dous obxectivos que pretenden a cidade da Coruña 

e a Autoridade Portuaria: compaxinar a viabilidade económica da Autoridade Portuaria co 

uso público dos terreos do porto interior. O acordo demostraba o compromiso dos, daquela, 

responsables de Portos do Estado e da Xunta coa cidade da Coruña e co seu porto.

Este acordo que blinda a titularidade pública dos terreos portuarios ía acompañado dunha 

oferta para que tanto Concello como a Deputación participen.
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En todo caso, os cambios na consideración da amortización das débedas xeradas noutros 

portos do Estado, nomeadamente Valencia, ten mudado a situación preexistente no relativo 

ao  financiamento  das  actuacións  portuarias  de  Langosteira,  polo  que  a  Xunta  xa  ten 

manifestado que defende un trato igualitario a todas as autoridades portuarias do Estado por 

parte do Goberno central”.

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

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: 30472  formulada polo 

Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Ana Belén Pontón 

Mondelo e outros/as deputados/as do mesmo grupo,  sobre  “o protocolo de actuación 

asinado entre Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria da 

Coruña para a xestión do borde litoral da cidade da Coruña, as previsións do Goberno 

galego  referidas  á realización  dalgunha  actuación  con  fin  de  evitar  os  usos  es

peculativos dos peiraos de Calvo Sotelo, Batería e San Diego, así como a súa opinión 

respecto da  venda polo Goberno central  ou devolución á  cidade da Coruña dos  

terreos da Solaina e do Hotel Finisterre”, (publicada no BOPG número 306 do 18 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 de Galicia ten asinado un convenio,  avalado cunha inversión de 20 millóns de 

euros, para blindar a fachada marítima da cidade herculina e a titularidade pública destes 

terreos. Por outra banda, o Goberno galego tiña alcanzado un compromiso do Ministerio de 

Fomento con Adif para facerse cargo dos 140 millóns de euros que custa o tren ao Porto 

Exterior.

O acordo alcanzado entre o presidente da Xunta e o presidente de Portos do Estado é un 

paso importantísimo para conseguir os dous obxectivos que pretenden a cidade da Coruña 

e a Autoridade Portuaria: compaxinar a viabilidade económica da Autoridade Portuaria co 

uso público dos terreos do porto interior. O acordo demostraba o compromiso dos, daquela, 

responsables de Portos do Estado e da Xunta coa cidade da Coruña e co seu porto.
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Este acordo que blinda a titularidade pública dos terreos portuarios ía acompañado dunha 

oferta para que tanto Concello como a Deputación participen.

En todo caso, os cambios na consideración da amortización das débedas xeradas noutros 

portos do Estado, nomeadamente Valencia, ten mudado a situación preexistente no relativo 

ao  financiamento  das  actuacións  portuarias  de  Langosteira,  polo  que  a  Xunta  xa  ten 

manifestado que defende un trato igualitario a todas as autoridades portuarias do Estado por 

parte do Goberno central.”

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

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: 31527 formulada polo Grupo 

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

Estévez, sobre “as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para frear a expansión 

da mimosa (acacia dealbata) e a súa opinión respecto da incidencia que ten esa especie 

na  propagación  dos  lumes”,  (publicada  no  BOPG  número  316  do  6  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 de Medio 

Ambiente,Territorio e Vivenda e a Consellería do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

“A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, conta cunha proposta técnica de plan 

estratéxico  para  a  xestión  das  especies  exóticas  invasoras  en  Galicia,  mediante  o  que  se 

priorizan as actuacións de prevención e actuación temperá sobre as distintas especies exóticas 

invasoras,  sempre de acordo cun sistema estandarizado de análise de riscos e seguimento 

ambiental.

No  caso  da  mimosa,  elabóranse  materiais  de  divulgación  e  sensibilización,  campañas 

divulgativas  sobre  a  problemática  das  especies  exóticas  invasoras  e  incorporáronse  nos 

instrumentos de planificación da xestión dos espazos naturais protexidos apartados concretos 

para a eliminación desta especie.

Ademais, véñense desenvolvendo desde hai anos actuacións de eliminación de mimosas en 

lugares con posibilidades de control elevadas. Por exemplo, no Parque Natural Baixa Limia-

Serra do Xurés ou o na ZEC Carnota Monte-Pindo”.

A Consellería  do  Medio  Rural  traballa  na  revisión  do  Plan  Forestal  de  Galicia,  en  aras  a 

compatibilizar o aproveitamento dos seus diferentes recursos, desde a madeira ata outros non 

madeirables, caso dos pastos, castañas ou cogomelos. O monte deberá ser sustentable e que 

permita a súa preservación tanto desde o punto de vista ambiental como económico e social.

En base a estes principios,  ese monte polo que se está a traballar  en consenso co sector 

deberá manter as distancias das plantacións respecto das vivendas, cursos fluviais, estradas e 

demais instalacións. Estas distancias son basicamente as seguintes:
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 Márcase unha distancia mínima de 50 metros entre as plantacións de eucaliptos, 

piñeiros  ou  acacias  e  os  campings,  gasolineiras  e  industrias  ou  instalación  de 

actividades perigosas. Para especies frondosas caducifolias, tales coma o castiñeiro ou 

o carballo, a distancia mínima é de 25 metros.

 Establécese esa mesma franxa de seguridade de 50 metros para o solo urbano, 

núcleo  rural,  solo  urbanizable  e  edificacións  ou  vivendas  illadas,  urbanizacións, 

depósitos de lixo, parques e instalacións industriais. Para as frondosas, neste caso a 

distancia sería de 15 metros.

 En relación coas canles fluviais, a separación das especies pirófitas ten que ser 

de  15  metros  como  mínimo,  mentres  que  será  de  5  metros  para  as  frondosas 

caducifolias.

 A distancia  das  plantacións  de  eucaliptos  e  demais  especies  de  crecemento 

rápido será de 10 metros con respecto a terreos situados en solo rústico en especial 

protección agropecuaria,  zonas de labradío, prado ou pastos sen especial  protección 

agropecuaria e estradas e vías de ferrocarril. Serán 4 metros para as frondosas.

 Por  último,  as  distancias  entre  os  eucaliptos,  piñeiros  ou  acacias  serán  as 

seguintes, respecto de diferentes instalacións e infraestruturas:

o 5 metros en relación coas infraestruturas eléctricas.

o 4 metros en relación con pistas forestais principais.

o 2 metros respecto de parcelas forestais”.

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  33313, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario  Socialista  de  Galicia,  a  iniciativa  de don  Luís  Manuel  Álvarez  Martínez  e 

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento, a opinión e as razóns da 

demora da Xunta de Galicia na atención das demandas da veciñanza do lugar de Beltrán, 

da localidade de Xove, referidas ao arranxo dos problemas de seguridade xurdidos a 

consecuencia  da  construción  da  rotonda  de  conexión  da  LU-682  coa  vía  de  alta 

capacidade CG-2.3”, (publicada no BOPG número 338 do 19 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  Infraestruturas  e 

Mobilidade, que ten o seguinte contido:

“A glorieta situada na LU-862 en Beltrán, Xove, serve de enlace entre a dita estrada e a vía de 

altas prestacións CG 2.3.  Permite a ordenación da circulación neste punto  e garante unha 

minoración na velocidade.  

Durante  a  execución  da  glorieta  mantivéronse  contactos  en  distintas  ocasións,  persoal  e 

individualmente, con varios dos veciños, así como cos propietarios dos negocios máis próximos 

á glorieta.  Tras a posta en servizo,  en xaneiro do 2017,  producíronse varios accidentes de 

vehículos.  Concluíuse  que  as  súas  causas  eran,  tanto  o  exceso  de  velocidade,  como  o 

incumprimento da obrigatoriedade de cesión de paso por parte dos vehículos procedentes de 

Xove pola LU-862. Por esta razón, en agosto de 2017 e de acordo coa Garda Civil de Tráfico, 

adoptáronse  medidas  coercitivas  para  o  cumprimento  da  normativa:  por  unha  banda 

instaláronse redutores de velocidade e, por outra banda, reforzouse a sinalización normativa xa 

existente, tanto horizontal como vertical.

Ao respecto da solicitude de que se implanten pasos de peóns, cómpre lembrar que para iso é 

necesario  que  se  cumpran  os  requisitos  esixidos  na  lexislación  vixente  en  materia  de 

seguridade viaria, concretamente o esixido na Orde Circular 1/2008, de ‘Sinalización horizontal 

e limitación de velocidade en treitos urbanos e pasos de peóns’ para habilitar pasos de peóns. 

Por último, en canto ao camiño veciñal chamado ‘A Meixoeira’ este segue a ser accesible. Antes 

desembocaba directamente na estrada e agora desemboca na glorieta polo que, a día de hoxe, 
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resulta  máis  seguro,  xa  que  coa  glorieta  a  velocidade  dos  vehículos  redúcese  de  xeito 

significativo.”

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

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:  22403 formulada polo Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outros/as deputados/as 

do mesmo grupo, sobre “ o orzamento e cronograma que manexa a Xunta de Galicia para 

garantir un Sistema Galego de Asistencia Persoal e tecnolóxica a persoas con diversidade 

funcional”, (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 de Política Social,  que ten o seguinte 

contido:

“O Parlamento de Galicia aprobou no pasado mes de febreiro unha iniciativa para que a Xunta 

de Galicia continúe cos seus esforzos de cara a mellorar a prestación de asistente persoal.

A libranza de asistencia persoal está destinada a contribuír á cobertura dos gastos derivados da 

contratación dun asistente persoal que facilite o aceso á educación e/ou ao traballo, así como 

promover  unha  maior  autonomía  no  exercicio  das  actividades  da  vida  diaria  ás  persoas  en 

situación dependencia. Esta libranza ten por obxecto facilitar o desenvolvemento de actividades 

da vida diaria, laborais e/ou educativas e propiciar a participación na vida social e económica da 

persoa  beneficiaria.  Na  nosa  comunidade  autónoma  configúrase  como  unha  prestación 

profesional e o 100% da demanda está atendida”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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: 22481 formulada polo Grupo 

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

outros/as  deputados/as  do mesmo grupo,  sobre  “as medidas  que ten tomado ou vai 

tomar a Consellería de Pesca e Marisqueo para a fixación dos terreos onde se teñen 

producido  incendios  e  evitar  que  cheguen  ás  rías  galegas”,  (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:

“Sempre que se produce un incendio preto da costa ou que, pola súa proximidade a un río, 

as cinsas podan chegar a afectar aos bancos marisqueiros, a Consellería do Mar adopta 

unha serie de  medidas para previr  danos nos bancos marisqueiros a consecuencia do 

arrastre de terra e cinsas.

En  primeiro  lugar,  adóitanse  realizar  inspeccións  sobre  o  terreo,  para  obter  primeiras 

aproximacións da situación. Por outra banda, se fose preciso actívase o Plan Territorial de 

Contaminación Mariña Accidental  de Galicia  (Camgal).  A súa activación implica a varios 

Departamentos, entre os que está o persoal de Gardacostas e as asistencias técnicas das 

confrarías que se ocupan de realizar  unha revisión continua dunha posible chegada de 

cinzas ao mar. 

Ao mesmo tempo, coordínase coas confrarías un sistema de identificación e alerta de zonas 

de risco. A maiores, trabállase no cartografado dos lugares con solos que presentan maior 

risco de erosión, en función da intensidade do lume e da pendente.

Para rematar, sinalar que no suposto caso de que se producisen danos nos bancos 
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marisqueiros  derivados  dos  corrementos  de  terra  e  cinsas,  cómpre  recordar  que  a 

Consellería do Mar ten a disposición do sector un millón de euros para facerlle fronte a eses 

danos. Estas achegas xa foran postas en marcha en outubro do ano pasado, tras o episodio 

de lumes forestais que afectou a 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: 23434 formulada polo Grupo 

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

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

Xunta de Galicia para evitar os posibles efectos dos incendios forestais na produción 

marisqueira das rías galegas”,  (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:

“Sempre que se produce un incendio preto da costa ou que, pola súa proximidade a un río, 

as cinsas podan chegar a afectar aos bancos marisqueiros, a Consellería do Mar adopta 

unha serie de  medidas para previr  danos nos bancos marisqueiros a consecuencia do 

arrastre de terra e cinsas.

En  primeiro  lugar,  adóitanse  realizar  inspeccións  sobre  o  terreo,  para  obter  primeiras 

aproximacións da situación. Por outra banda, se fose preciso actívase o Plan Territorial de 

Contaminación Mariña Accidental  de Galicia  (Camgal).  A súa activación implica a varios 

Departamentos, entre os que está o persoal de Gardacostas e as asistencias técnicas das 

confrarías que se ocupan de realizar  unha revisión continua dunha posible chegada de 

cinzas ao mar. 

Ao mesmo tempo, coordínase coas confrarías un sistema de identificación e alerta de zonas 

de risco. A maiores, trabállase no cartografado dos lugares con solos que presentan maior 

risco de erosión, en función da intensidade do lume e da pendente.
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Para  rematar,  sinalar  que  no  suposto  caso  de  que  se  producisen  danos  nos  bancos 

marisqueiros  derivados  dos  corrementos  de  terra  e  cinsas,  cómpre  recordar  que  a 

Consellería do Mar ten a disposición do sector un millón de euros para facerlle fronte a eses 

danos. Estas achegas xa foran postas en marcha en outubro do ano pasado, tras o episodio 

de lumes forestais que afectou a 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: 23495 formulada polo Grupo 

Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as 

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “as  medidas  de  prevención  e  loita  contra  a 

violencia  de  xénero  exercida  contra  mulleres  maiores  de  65  anos  en  Galicia”, 

(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:

“O Goberno galego considera prioritaria a prevención e loita contra a violencia de xénero, 

así como o apoio integral ás vítimas, sexa cal sexa a súa idade.

A finais de 2017, a Secretaría Xeral de Igualdade desenvolveu en diferentes concellos de 

Galicia  o  programa Mumai  ‘Atención  emocional  a  mulleres  maiores  ante  a  violencia  de 

xénero. Abordaxe da igualdade e da prevención da violencia de xénero entre as mulleres 

maiores usuarias dos centros socio-comunitarios adscritos á Xunta de Galicia’.

Ademais,  cómpre  destacar  que  a  Xunta  conta  desde  2012  cunha  ‘Guía  de  actuación 

coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou adultas con discapacidade’, na que se 

identifican  indicadores  e  patróns  da  violencia,  así  como  indicacións  para  a  prevención, 

detección  e  atención  a  estes  casos,  nos  que  se  inclúen  tamén  información  sobre  os 

supostos de violencia de xénero.

A maiores destas accións específicas, as vítimas maiores de 65 anos poden acceder en 

Galicia á rede de recursos e axudas que se pon a disposición das mulleres que sofren malos 

tratos: axudas periódicas, de pagamento único, a rede galega de acollemento, ou o servizo 

de información ás mulleres.
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Así, segundo os datos que figuran no ‘Informe anual de violencia de xénero 2017’, o ano 

pasado beneficiáronse do programa de axudas periódicas un total de 417 mulleres, das que 

18 eran maiores de 65 anos (4,32%). No que se refire ás axudas de pago único, chegaron a 

66 vítimas, das que 2 eran maiores desa idade (3%). Pola súa banda, na rede galega de 

acollida rexistráronse como usuarias 3 mulleres maiores de 65 anos, o que representa o 

2,07%  do  total  de  145  beneficiarias  deste  servizo.  Xa  para  rematar,  no  servizo  de 

información a mulleres rexistráronse 531 chamadas de mulleres maiores de 65 anos, tendo 

en conta que hai unha alta porcentaxe nesta estatística de chamadas anónimas (72%) nas 

que non queda identificada a idade da persoas que chama.”

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

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: 23496 formulada polo Grupo 

Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as 

deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “as  medidas  de  prevención  e  loita  contra  a 

violencia  de  xénero  exercida  contra  mulleres  maiores  de  65  anos  en  Galicia”, 

(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:

“O Goberno galego considera prioritaria a prevención e loita contra a violencia de xénero, 

así como o apoio integral ás vítimas, sexa cal sexa a súa idade.

A finais de 2017, a Secretaría Xeral de Igualdade desenvolveu en diferentes concellos de 

Galicia  o  programa Mumai  ‘Atención  emocional  a  mulleres  maiores  ante  a  violencia  de 

xénero. Abordaxe da igualdade e da prevención da violencia de xénero entre as mulleres 

maiores usuarias dos centros socio-comunitarios adscritos á Xunta de Galicia’.

Ademais,  cómpre  destacar  que  a  Xunta  conta  desde  2012  cunha  ‘Guía  de  actuación 

coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou adultas con discapacidade’, na que se 

identifican  indicadores  e  patróns  da  violencia,  así  como  indicacións  para  a  prevención, 

detección  e  atención  a  estes  casos,  nos  que  se  inclúen  tamén  información  sobre  os 

supostos de violencia de xénero.

A maiores destas accións específicas, as vítimas maiores de 65 anos poden acceder en 

Galicia á rede de recursos e axudas que se pon a disposición das mulleres que sofren malos 

tratos: axudas periódicas, de pagamento único, a rede galega de acollemento, ou o servizo 

de información ás mulleres.
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Así, segundo os datos que figuran no ‘Informe anual de violencia de xénero 2017’, o ano 

pasado beneficiáronse do programa de axudas periódicas un total de 417 mulleres, das que 

18 eran maiores de 65 anos (4,32%). No que se refire ás axudas de pago único, chegaron a 

66 vítimas, das que 2 eran maiores desa idade (3%). Pola súa banda, na rede galega de 

acollida rexistráronse como usuarias 3 mulleres maiores de 65 anos, o que representa o 

2,07%  do  total  de  145  beneficiarias  deste  servizo.  Xa  para  rematar,  no  servizo  de 

información a mulleres rexistráronse 531 chamadas de mulleres maiores de 65 anos, tendo 

en conta que hai unha alta porcentaxe nesta estatística de chamadas anónimas (72%) nas 

que non queda identificada a idade da persoas que chama.”

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

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: 24437 formulada polo Grupo 

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

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o número de centros de información e 

asesoramento  ás  mulleres  que  o  Goberno  galego  considera  necesarios  na 

Comunidade Autónoma de Galicia”, (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:

“Os centros de información ás mulleres constitúen instrumentos dunha importancia decisiva 

no  ámbito  local  na  promoción  da  igualdade  de  xénero  grazas  ás  actividades  que 

desenvolven  e,  por  outra  parte,  prestan  unha  atención  inestimable  ás  persoas  que 

demandaron o servizo, principalmente nos ámbitos xurídico, psicolóxico e de información de 

acceso  aos  recursos  dispoñibles.  Dentro  da  atención  prestada  merece  destacar 

especialmente a das mulleres en situación de vulnerabilidade por diversos motivos e, en 

concreto, o servizo prestado a mulleres que foron vítimas de violencia de xénero ou que se 

atopaban en risco de seren potenciais sufridoras desa situación.

Deste  xeito  os  CIM  convertéronse  en  ferramentas  decisivas  na  prevención,  detección, 

tratamento e loita en xeral contra esta praga social desde unha relación de proximidade e 

atención directa.

Actualmente en Galicia están acreditados 81 Centros de Información ás Mulleres. Na páxina 

web da Xunta está dispoñible unha ferramenta para xeolocalizar estes centros, e coñecer 

todos  os  datos  de  interese:  dirección,  teléfono  e  correo  electrónico.  Só  no  2017  estes 

centros atenderon máis de 66.000 consultas, realizadas por preto de 15.900 persoas.
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Dende a  Xunta  de Galicia  valórase moi  positivamente  que  as  entidades locais  decidan 

constituír novos CIMs. De feito, o Goberno galego colabora no financiamento e mantemento 

destes centros mediante as subvencións ás entidades locais para a promoción da igualdade.

A contía máxima que pode recibir unha entidade local polo programa de apoio aos Centros 

de Informacións á Muller (CIM), é de 45.000 euros no caso dunha solicitude individual e ata 

120.000 euros no caso dunha solicitude conxunta.”

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

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: 24500 formulada polo Grupo 

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

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a data prevista polo Goberno galego 

para o inicio da construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade 

da Coruña”,  (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  de 

Política Social, que ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica 

a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para 

atender a persoas maiores en situación de dependencia. 

Deste xeito,  o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan 

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de 

atención ás persoas en situación de dependencia.

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan 

ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos. 

O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta 

asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as 

grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores 

permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e 

persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.

No  que  atinxe  ás  residencias  proxectadas,  o  plan  propón  dotar  as  cidades  con  maior 

poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, 

Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán 

con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro 

ou trastornos cognitivos  severos,  facilitando así  a súa correcta atención e mellorando a 

calidade asistencial.

A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes 

os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.

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

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: 24503 formulada polo Grupo 

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

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a data prevista polo Goberno galego 

para o inicio da construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade 

de  Lugo”,  (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  de 

Política Social, que ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica 

a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para 

atender a persoas maiores en situación de dependencia. 

Deste xeito,  o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan 

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de 

atención ás persoas en situación de dependencia.

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan 

ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos. 

O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta 

asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as 

grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores 

permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e 

persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.

No  que  atinxe  ás  residencias  proxectadas,  o  plan  propón  dotar  as  cidades  con  maior 

poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, 

Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán 

con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro 

ou trastornos cognitivos  severos,  facilitando así  a súa correcta atención e mellorando a 

calidade asistencial.

A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes 

os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.

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

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: 24506 formulada polo Grupo 

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

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a data prevista polo Goberno galego 

para o inicio da construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade 

de Ourense”, (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  de 

Política Social, que ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica 

a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para 

atender a persoas maiores en situación de dependencia. 

Deste xeito,  o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan 

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de 

atención ás persoas en situación de dependencia.

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan 

ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos. 

O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta 

asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as 

grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores 

permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e 

persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.

No  que  atinxe  ás  residencias  proxectadas,  o  plan  propón  dotar  as  cidades  con  maior 

poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, 

Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán 

con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro 

ou trastornos cognitivos  severos,  facilitando así  a súa correcta atención e mellorando a 

calidade asistencial.

A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes 

os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.

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

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: 24509 formulada polo Grupo 

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

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a data prevista polo Goberno galego 

para o inicio da construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade 

de Pontevedra”, (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  de 

Política Social, que ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica 

a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para 

atender a persoas maiores en situación de dependencia. 

Deste xeito,  o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan 

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de 

atención ás persoas en situación de dependencia.

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan 

ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos. 

O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta 

asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as 

grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores 

permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e 

persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.

No  que  atinxe  ás  residencias  proxectadas,  o  plan  propón  dotar  as  cidades  con  maior 

poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, 

Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán 

con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro 

ou trastornos cognitivos  severos,  facilitando así  a súa correcta atención e mellorando a 

calidade asistencial.

A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes 

os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.

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

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: 25562 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 opinión do Goberno 

galego respecto da suficiencia das actuacións levadas a cabo para a posta en 

marcha do I Plan de igualdade da  Administración xeral da Xunta de Galicia”, 

(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 

Secretaría Xeral de Igualdade, que ten o seguinte contido:

“O  23  de  xaneiro  de  2018  tivo  lugar  a  última  xuntanza  do  Pleno  da  Comisión 

Interdepartamental  da  Igualdade  e  en  dita  xuntanza,  entre  outros  asuntos, 

acordouse crear un grupo de traballo do que forman parte unha persoa designada 

por cada Consellería de Xunta de Galicia para a elaboración do I Plan de Igualdade 

da Administración Xeral da Xunta de Galicia e dos seus organismos públicos.

Así, a primeira xuntanza deste grupo de traballo tivo lugar o 1 de marzo de 2018 e 

se segue a traballar  na elaboración deste I  Plan de Igualdade da Administración 

Xeral da Xunta de Galicia e dos seus organismos públicos.
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Para poder elaborar o Plan de Igualdade entre mulleres e homes na Administración 

Xeral da CA de Galicia é necesario coñecer a situación previa existente, facer unha 

diagnose.”

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

Parlamento  de  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: 26191 formulada polo Grupo 

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

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

uso  do  Mecanismo  de  Financiamento do  Capital  Natural, xestionado  polo  Banco 

Europeo  de  Investimentos, para  proxectos  relacionados  coa  protección  da 

biodiversidade”, (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  de 

Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“Actualmente, a Xunta de Galicia está centrando os seus esforzos na execución eficaz dos 

fondos europeos asignados,  sen descartar  a posibilidade de empregar  o Mecanismo de 

Financiamento do Capital Natural (NCFF) para algún proxecto concreto.

O Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia ten a natureza de plan de ordenación dos 

recursos  naturais  dos  espazos  protexidos.  Sen  prexuízo  disto,   a  disposición  adicional 

terceira do Decreto 37/2014, do 27 de marzo no que se aproba o dito plan establece que o 

desenvolvemento deste decreto poderá levarse a cabo mediante a elaboración de medidas 

de conservación e xestión específicas para cada ZEC ou ZEPA, ou ben para determinados 

hábitats e especies, para determinados usos e actividades, ou mediante o establecemento 

de obxectivos operativos específicos que desenvolvan os obxectivos que figuran no anexo II 

do decreto cos seus correspondentes indicadores.

Na medida do posible poderá desenvolverse o plan director a través da elaboración de plans 

de xestión  naqueles espazos ou naqueles hábitats que así o precisen.
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En calquera caso, o plan director da Rede Natura constitúe o plan de ordenación das ZEC e 

ZEPA en Galicia, e polo tanto é o instrumento que regulamenta os seus usos, obxectivos e 

directrices.”

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

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: 27493 formulada polo Grupo 

Parlamentario  Socialista  de Galicia,  a  iniciativa  de don Luís Manuel  Álvarez  Martínez  e 

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

respecto  da  descarga  de  bauxita  nos  portos  exteriores da  Coruña  e  Ferrol, en 

detrimento do uso para ese fin do porto de San Cibrao”, (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:

“A Consellería do Mar é coñecedora, do mesmo xeito que a propia Autoridade Portuaria de 

Ferrol-San  Cibrao,  da  situación  ocorrida  a  finais  do  pasado  ano  2017,  motivada  por 

incidencias na mina de bauxita que subministra á planta de San Cibrao e que está situada 

en Guinea Conakry.

Debido a estas incidencias o subministro de bauxita perdeu a súa habitual regularidade, o 

que motivou a decisión de Alcoa de desviar cinco buques que estaba inicialmente previsto 

descargar en San Cibrao aos portos de Ferrol e A Coruña, co único obxectivo de garantir o 

subministro á planta e manter a produción na mesma.

En todo caso, dende este verán pasado, o subministro de bauxita xa se está a producir ao 

ritmo e nas condicións habituais a través do porto de San Cibrao.

Tanto  representantes  do  Concello  de  Ferrol  como da  Xunta  de  Galicia  interesáronse  e 

solicitaron que se lles informase da situación motivada polo desvío dos barcos de bauxita, 

información que lles foi oportunamente facilitada pola Dirección desta Autoridade Portuaria. 
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A Consellería do Mar é perfectamente coñecedora do nivel de usos no porto de San Cibrao, 

cun dos maiores ratios de ocupación de peirao e de toneladas movidas por metro de peirao 

de todos os portos de interese xeral do Estado en Galicia. 

Nesta instalación portuaria móvense regulamente máis de cinco millóns de toneladas de 

mercadorías ao ano, volume similar, por exemplo, ao dos portos de Vigo, Avilés, Santander 

ou Sevilla (aínda que, como é evidente, a natureza das mercadorías é distinta), o que pode 

dar unha idea da eficiencia de San Cibrao.

En definitiva, o desvío de tráficos ocorrido a finais do pasado ano nada tivo que ver, como xa 

se explicou, co aproveitamento por Alcoa das instalacións portuarias de San Cibrao, que é 

moi boa, senón que veu motivado polas incidencias na mina de Boké.”

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

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: 28578 formulada polo Grupo 

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

Merlo Lorenzo, sobre  “a transferencia de crédito TR-14-032-17 da Consellería do Mar 

por  importe  de  400.665  euros, correspondente  ao  mes  de  decembro  de  2017, co 

obxecto de atender ao cumprimento dunha sentenza xudicial”,  (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  informa  que  o  motivo  do  pago  de  400.000  euros  deriva  dunha 

sentenza por un expediente de reclamación patrimonial que tivo lugar no ano 2014 (RP-

4/2014-Mar),  presentada pola Confraría de pescadores de Noia como consecuencia dos 

danos e prexuízos derivados da suposta demora en detectar oficialmente a presenza de 

biotoxina lipofílica en augas da ría de Muros- Noia.

Cómpre lembrar que unha vez que Intecmar decretou a prohibición de extracción e peche 

cautelar dos bancos marisqueiros, os compradores de marisco comercializado procederon á 

súa devolución, e en canto ás partidas destinadas ao sector conserveiro, procedeuse á súa 

destrución.

Unha sentenza do TSXG obrigou á Xunta a indemnizar á Confraría de Pescadores San 

Bartolomé de Noia a cantidade de 400.665,33 €.
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A Xunta, en todo momento, respectou o pronunciamento da xustiza, como non pode ser 

doutro xeito. Non obstante, estamos en desacordo coa sentenza porque existen unha serie 

de argumentos esgrimidos determinantes que non foron tidos en consideración.”

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

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: 30063 formulada polo Grupo 

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

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

impulso,  en  coordinación  co  Concello  da  Coruña  diante  do  Goberno  central,  da 

transformación  portuaria  e  urbanística  da  cidade,  mediante  a  constitución  dun 

consorcio público que lidere ese reto”, (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 Xunta de Galicia ten asinado un convenio, avalado cunha inversión de 20 millóns de 

euros, para blindar a fachada marítima da cidade herculina e a titularidade pública destes 

terreos. Por outra banda, o Goberno galego tiña alcanzado un compromiso do Ministerio de 

Fomento con Adif para facerse cargo dos 140 millóns de euros que custa o tren ao Porto 

Exterior.

O acordo alcanzado entre o presidente da Xunta e o presidente de Portos do Estado é un 

paso importantísimo para conseguir os dous obxectivos que pretenden a cidade da Coruña 

e a Autoridade Portuaria: compaxinar a viabilidade económica da Autoridade Portuaria co 

uso público dos terreos do porto interior. O acordo demostraba o compromiso dos, daquela, 

responsables de Portos do Estado e da Xunta coa cidade da Coruña e co seu porto.

Este acordo que blinda a titularidade pública dos terreos portuarios ía acompañado dunha 

oferta para que tanto Concello como a Deputación participen.
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En todo caso, os cambios na consideración da amortización das débedas xeradas noutros 

portos do Estado, nomeadamente Valencia, ten mudado a situación preexistente no relativo 

ao  financiamento  das  actuacións  portuarias  de  Langosteira,  polo  que  a  Xunta  xa  ten 

manifestado que defende un trato igualitario a todas as autoridades portuarias do Estado por 

parte do Goberno central”.

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 30473 formulada polo Grupo 

Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Ana Belén Pontón Mondelo e 

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a posición da Xunta de Galicia respecto 

da demanda de devolución sen custo algún á cidade da Coruña dos terreos da Solaina 

e  do Hotel Finisterre, así como dos peiraos de Calvo Sotelo, Batería e San Diego”, 

(publicada no BOPG número 305 do 16 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 de Galicia ten asinado un convenio,  avalado cunha inversión de 20 millóns de 

euros, para blindar a fachada marítima da cidade herculina e a titularidade pública destes 

terreos. Por outra banda, o Goberno galego tiña alcanzado un compromiso do Ministerio de 

Fomento con Adif para facerse cargo dos 140 millóns de euros que custa o tren ao Porto 

Exterior.

O acordo alcanzado entre o presidente da Xunta e o presidente de Portos do Estado é un 

paso importantísimo para conseguir os dous obxectivos que pretenden a cidade da Coruña 

e a Autoridade Portuaria: compaxinar a viabilidade económica da Autoridade Portuaria co 

uso público dos terreos do porto interior. O acordo demostraba o compromiso dos, daquela, 

responsables de Portos do Estado e da Xunta coa cidade da Coruña e co seu porto.

Este acordo que blinda a titularidade pública dos terreos portuarios ía acompañado dunha 

oferta para que tanto Concello como a Deputación participen.
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En todo caso, os cambios na consideración da amortización das débedas xeradas noutros 

portos do Estado, nomeadamente Valencia, ten mudado a situación preexistente no relativo 

ao  financiamento  das  actuacións  portuarias  de  Langosteira,  polo  que  a  Xunta  xa  ten 

manifestado que defende un trato igualitario a todas as autoridades portuarias do Estado por 

parte do Goberno central.”

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

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: 24438  formulada polo 

Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e 

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o número de centros de información e 

asesoramento  ás  mulleres  que  o  Goberno  galego  considera  necesarios  na 

Comunidade Autónoma de Galicia e os datos referidos ao orzamento destinado para 

ese  fin”,  (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:

“Os centros de información ás mulleres constitúen instrumentos dunha importancia decisiva 

no  ámbito  local  na  promoción  da  igualdade  de  xénero  grazas  ás  actividades  que 

desenvolven  e,  por  outra  parte,  prestan  unha  atención  inestimable  ás  persoas  que 

demandaron o servizo, principalmente nos ámbitos xurídico, psicolóxico e de información de 

acceso  aos  recursos  dispoñibles.  Dentro  da  atención  prestada  merece  destacar 

especialmente a das mulleres en situación de vulnerabilidade por diversos motivos e, en 

concreto, o servizo prestado a mulleres que foron vítimas de violencia de xénero ou que se 

atopaban en risco de seren potenciais sufridoras desa situación.

Deste  xeito  os  CIM  convertéronse  en  ferramentas  decisivas  na  prevención,  detección, 

tratamento e loita en xeral contra esta praga social desde unha relación de proximidade e 

atención directa.

Actualmente en Galicia están acreditados 81 Centros de Información ás Mulleres. Na páxina 

web da Xunta está dispoñible unha ferramenta para xeolocalizar estes centros, e coñecer 

todos  os  datos  de  interese:  dirección,  teléfono  e  correo  electrónico.  Só  no  2017  estes 

centros atenderon máis de 66.000 consultas, realizadas por preto de 15.900 persoas.
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Dende a  Xunta  de Galicia  valórase moi  positivamente  que  as  entidades locais  decidan 

constituír novos CIMs. De feito, o Goberno galego colabora no financiamento e mantemento 

destes centros mediante as subvencións ás entidades locais para a promoción da igualdade.

A contía máxima que pode recibir unha entidade local polo programa de apoio aos Centros 

de Informacións á Muller (CIM), é de 45.000 euros no caso dunha solicitude individual e ata 

120.000 euros no caso dunha solicitude conxunta.”

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

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: 25563 formulada 

polo Grupo Parlamentario  Socialista  de Galicia,  a iniciativa de dona María Luísa 

Pierres López e outros/as deputados/as do mesmo grupo,  sobre  “as razóns da 

demora e o prazo previsto polo Goberno galego posta en marcha do I Plan de 

igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia, así como a súa opinión 

respecto da suficiencia das actuacións levadas a cabo para ese fin”, (publicada 

no BOPG número 261 do 15  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  23  de  xaneiro  de  2018  tivo  lugar  a  última  xuntanza  do  Pleno  da  Comisión 

Interdepartamental  da  Igualdade  e  en  dita  xuntanza,  entre  outros  asuntos, 

acordouse crear un grupo de traballo do que forman parte unha persoa designada 

por cada Consellería de Xunta de Galicia para a elaboración do I Plan de Igualdade 

da Administración Xeral da Xunta de Galicia e dos seus organismos públicos.

Así, a primeira xuntanza deste grupo de traballo tivo lugar o 1 de marzo de 2018 e 

se segue a traballar  na elaboración deste I  Plan de Igualdade da Administración 

Xeral da Xunta de Galicia e dos seus organismos públicos.
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Para poder elaborar o Plan de Igualdade entre mulleres e homes na Administración 

Xeral da CA de Galicia é necesario coñecer a situación previa existente, facer unha 

diagnose.”

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

Parlamento  de  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: 30064 formulada polo 

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

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

galego para o impulso, en coordinación co Concello da Coruña diante do Goberno 

central, da transformación portuaria e urbanística da cidade, mediante a constitución 

dun consorcio público que lidere ese reto”, (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:

“A Xunta de Galicia ten asinado un convenio, avalado cunha inversión de 20 millóns de 

euros, para blindar a fachada marítima da cidade herculina e a titularidade pública destes 

terreos. Por outra banda, o Goberno galego tiña alcanzado un compromiso do Ministerio de 

Fomento con Adif para facerse cargo dos 140 millóns de euros que custa o tren ao Porto 

Exterior.

O acordo alcanzado entre o presidente da Xunta e o presidente de Portos do Estado é un 

paso importantísimo para conseguir os dous obxectivos que pretenden a cidade da Coruña 

e a Autoridade Portuaria: compaxinar a viabilidade económica da Autoridade Portuaria co 

uso público dos terreos do porto interior. O acordo demostraba o compromiso dos, daquela, 

responsables de Portos do Estado e da Xunta coa cidade da Coruña e co seu porto.

Este acordo que blinda a titularidade pública dos terreos portuarios ía acompañado dunha 

oferta para que tanto Concello como a Deputación participen.
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En todo caso, os cambios na consideración da amortización das débedas xeradas noutros 

portos do Estado, nomeadamente Valencia, ten mudado a situación preexistente no relativo 

ao  financiamento  das  actuacións  portuarias  de  Langosteira,  polo  que  a  Xunta  xa  ten 

manifestado que defende un trato igualitario a todas as autoridades portuarias do Estado por 

parte do Goberno central”.

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

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: 22402 formulada polo Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outros/as deputados/as 

do mesmo grupo, sobre  “o orzamento e cronograma que manexa a Xunta de Galicia para 

garantir  a  prestación  de  Asistencia  Persoal  e  tecnolóxica  a  persoas  con  diversidade 

funcional  e  os  datos  relativos  aos  usuarios  e  potenciais  usuarios  desta  prestación”, 

(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  Política  Social,  que  ten  o  seguinte 

contido:

“O Parlamento de Galicia aprobou no pasado mes de febreiro unha iniciativa para que a Xunta 

de Galicia continúe cos seus esforzos de cara a mellorar a prestación de asistente persoal.

A libranza de asistencia persoal está destinada a contribuír á cobertura dos gastos derivados da 

contratación dun asistente persoal que facilite o aceso á educación e/ou ao traballo, así como 

promover  unha  maior  autonomía  no  exercicio  das  actividades  da  vida  diaria  ás  persoas  en 

situación dependencia. Esta libranza ten por obxecto facilitar o desenvolvemento de actividades 

da vida diaria, laborais e/ou educativas e propiciar a participación na vida social e económica da 

persoa  beneficiaria.  Na  nosa  comunidade  autónoma  configúrase  como  unha  prestación 

profesional e o 100% da demanda está atendida”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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: 23497  formulada polo 

Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e 

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

Galicia para prever  e combater  a violencia  de xénero nas mulleres maiores de 65 

anos”, (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:

“O Goberno galego considera prioritaria a prevención e loita contra a violencia de xénero, 

así como o apoio integral ás vítimas, sexa cal sexa a súa idade.

A finais de 2017, a Secretaría Xeral de Igualdade desenvolveu en diferentes concellos de 

Galicia  o  programa Mumai  ‘Atención  emocional  a  mulleres  maiores  ante  a  violencia  de 

xénero. Abordaxe da igualdade e da prevención da violencia de xénero entre as mulleres 

maiores usuarias dos centros socio-comunitarios adscritos á Xunta de Galicia’.

Ademais,  cómpre  destacar  que  a  Xunta  conta  desde  2012  cunha  ‘Guía  de  actuación 

coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou adultas con discapacidade’, na que se 

identifican  indicadores  e  patróns  da  violencia,  así  como  indicacións  para  a  prevención, 

detección  e  atención  a  estes  casos,  nos  que  se  inclúen  tamén  información  sobre  os 

supostos de violencia de xénero.

A maiores destas accións específicas, as vítimas maiores de 65 anos poden acceder en 

Galicia á rede de recursos e axudas que se pon a disposición das mulleres que sofren malos 

tratos: axudas periódicas, de pagamento único, a rede galega de acollemento, ou o servizo 

de información ás mulleres.
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Así, segundo os datos que figuran no ‘Informe anual de violencia de xénero 2017’, o ano 

pasado beneficiáronse do programa de axudas periódicas un total de 417 mulleres, das que 

18 eran maiores de 65 anos (4,32%). No que se refire ás axudas de pago único, chegaron a 

66 vítimas, das que 2 eran maiores desa idade (3%). Pola súa banda, na rede galega de 

acollida rexistráronse como usuarias 3 mulleres maiores de 65 anos, o que representa o 

2,07%  do  total  de  145  beneficiarias  deste  servizo.  Xa  para  rematar,  no  servizo  de 

información a mulleres rexistráronse 531 chamadas de mulleres maiores de 65 anos, tendo 

en conta que hai unha alta porcentaxe nesta estatística de chamadas anónimas (72%) nas 

que non queda identificada a idade da persoas que chama.”

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

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: 24501 formulada polo 

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

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

a construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade da Coruña”, 

(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 Consellería de Política Social,  que 

ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica 

a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para 

atender a persoas maiores en situación de dependencia. 

Deste xeito,  o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan 

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de 

atención ás persoas en situación de dependencia.

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan 

ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos. 

O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta 

asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as 

grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores 

permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e 

persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.

No  que  atinxe  ás  residencias  proxectadas,  o  plan  propón  dotar  as  cidades  con  maior 

poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, 

Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán 

con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro 

ou trastornos cognitivos  severos,  facilitando así  a súa correcta atención e mellorando a 

calidade asistencial.

A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes 

os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.

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

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: 24504 formulada polo 

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

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

a construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade da Lugo”, 

(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 Consellería de Política Social,  que 

ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica 

a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para 

atender a persoas maiores en situación de dependencia. 

Deste xeito,  o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan 

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de 

atención ás persoas en situación de dependencia.

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan 

ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos. 

O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta 

asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as 

grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores 

permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e 

persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.

No  que  atinxe  ás  residencias  proxectadas,  o  plan  propón  dotar  as  cidades  con  maior 

poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, 

Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.
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Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán 

con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro 

ou trastornos cognitivos  severos,  facilitando así  a súa correcta atención e mellorando a 

calidade asistencial.

A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes 

os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 24507 formulada polo 

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

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

a construción da residencia para persoas maiores anunciada na cidade de Ourense”, 

(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 de Política Social,  que 

ten o seguinte contido:

“A Xunta de Galicia presentou o pasado ano 2017 o plan Como na casa, no que se planifica 

a construción de sete novas residencias públicas, unha en cada gran cidade galega, para 

atender a persoas maiores en situación de dependencia. 

Deste xeito,  o Goberno autonómico responde a unha das prioridades recollidas no Plan 

estratéxico de Galicia 2015-2020 en relación coa necesidade de incrementar a cobertura de 

atención ás persoas en situación de dependencia.

A posta en servizo destes centros permitirá que máis de 900 persoas dependentes accedan 

ás novas prazas residenciais e suporá a creación de ao redor de 500 empregos. 

O obxectivo de Como na casa é garantir a asistencia aos dependentes aumentando a oferta 

asistencial pública naqueles lugares onde se concentra a demanda de prazas, que son as 

grandes cidades e as súas áreas de influencia. Desta maneira, facilítase que os maiores 

permanezan preto dos seus fogares e dos seus, así como a conciliación da vida laboral e 

persoal daquelas familias que teñen ao seu coidado dependentes.

No  que  atinxe  ás  residencias  proxectadas,  o  plan  propón  dotar  as  cidades  con  maior 

poboación, Vigo e A Coruña, de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, Santiago, 

Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 120.

páxina 1 de 2

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/1503318
17/10/2018 12:33

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 6

72
e4

9d
6-

46
39

-2
70

1-
76

15
-f

83
46

2d
b6

2e
8

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
17/10/2018 12:33:04

127509



Todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxeriátricas diferenciadas; é dicir, contarán 

con zonas específicas para aloxar, coidar e traballar con residentes que padezan deterioro 

ou trastornos cognitivos  severos,  facilitando así  a súa correcta atención e mellorando a 

calidade asistencial.

A día de hoxe xa se formalizou convenio con Santiago de Compostela, quedando pendentes 

os de A Coruña, Ferrol e Ourense”.

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

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
: 6

72
e4

9d
6-

46
39

-2
70

1-
76

15
-f

83
46

2d
b6

2e
8

127510



Asinado dixitalmente por:

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 17/10/2018 12:33:04

127511



RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión  número: 30523 formulada polo Grupo 

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

demora e o prazo previsto polo Goberno galego para a publicación dos informes recibidos 

polo  Sergas  respecto  do  problema  detectado  nos  contedores  que  transportan  o 

instrumental cirúrxico esterilizados nos hospitais de Vigo, así como as medidas previstas 

para resolver a situación”, (publicada no BOPG número 306 do 18 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  de  Sanidade,  que  ten  o 

seguinte contido:

“Os  informes  técnicos  elaborados  polas  empresas  provedoras  conclúen  que  o  proceso  de 

oxidación acelerado do aluminio dos contedores produciuse por unha combinación de factores 

químicos e temperatura como a tipoloxía e concentración dos deterxentes empregados no lavado, 

a tipoloxía e a temperatura da auga utilizadas, o humectante/desincrustante e os aceleradores de 

secado, concorrentes no procedemento de esterilización. Confírmase así o primeiro diagnóstico 

realizado polo servizo de Medicina Preventiva.

Completada a avaliación dos contedores afectados, procedeuse á retirada provisional daqueles 

cun  maior  nivel  de  oxidación.  O  resto  foron  sometidos  a  varios  ciclos  consecutivos  de 

esterilización con vapor, segundo as recomendacións dos técnicos. Ademais, téñense adquirido, 

con carácter urxente, 218 cubetas novas.”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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: 31731 formulada polo Grupo 

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

Goberno galego para privatizar o servizo de Gabinete de Prensa da Estrutura Organizativa 

de Xestión Integrada do Salnés existindo unha praza pública cuberta para a súa prestación 

e elixir  o  procedemento negociado para a súa adxudicación,  así  como a valoración da 

denuncia presentada ao respecto”, (publicada no BOPG número 316 do 6 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 de Sanidade, 

que ten o seguinte contido:

“Non existe ningunha duplicidade. Trátase dunha contratación de apoio técnico para o reforzo do 

departamento de comunicación da Estrutura de Xestión Integrada (EOXI)  de Pontevedra,  que 

cumpre todos os requisitos legais. A contratación deste reforzo que complementa ao servizo de 

prensa  remóntase a 2007, durante a etapa do Goberno do  bipartito, cando se realizou por un 

importe que duplicaba o actual.

A EOXI de Pontevedra da cobertura a 3 hospitais e 46 centros de saúde que atenden a unha 

poboación de referencia de preto de 300.000 habitantes.

A contratación realizouse a través de procedemento negociado por un importe de 30.000 euros, 

de acordo coa Lei de Contracción do Sector Público en vigor nesa data, que contemplaba ese 

procedemento para contías inferiores a 60.000 euros para contratos e servizos”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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: 30250 formulada polo Grupo 

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

da Consellería de Sanidade respecto da redución do horario de atención no Centro de 

Atención Primaria de San Roque, en Vilagarcía de Arousa”, (publicada no BOPG número 

329 do 29 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 de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“O Centro  de Saúde  San  Roque de Vilagarcía  de Arousa mantivo  o  seu horario  habitual 

durante todo o verán”.

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

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: 33138 formulada polo 

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

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

respecto da redución do horario de atención no Centro de Atención Primaria de San 

Roque, en Vilagarcía de Arousa”, (publicada no BOPG número 335 do 11 de xullo 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 reordenación temporal durante este verán da atención pediátrica básica na provincia de 

Ourense responde á imposibilidade de dispoñer de especialistas cos que substituír, durante 

as  vacacións ou  ausencias,  aos  pediatras  titulares  e  garantir  así  o  acceso  á  atención 

pediátrica básica do conxunto da poboación infantil da provincia.

No caso da comarca das Terras de Trives o seu servizo de referencia para a atención 

pediátrica é Maceda. Durante todo o ano desde Maceda desprázase un pediatra ao Centro 

de Saúde de Trives,  para atender alí  durante tres horas semanais (repartidas en dúas 

xornadas con hora e media de consulta) aos 186 nenos da comarca de Trives (deles 26 

menores de 3 anos), que, no caso de necesidade, acoden a Maceda o resto dos días da 

semana, como poderán continuar facéndoo estes meses de verán nos que se centralizan 

alí as consultas. 
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Ademais, durante o verán aos nenos de Trives ofréceselles tamén a posibilidade de acudir 

á consulta de pediatría do centro de saúde da Rúa, tendo en conta a súa proximidade 

dalgunhas parroquias; podendo así ir a calquera dos dous”.

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

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: 28576  formulada polo 

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

José Merlo Lorenzo, sobre “os datos referidos á transferencia de crédito TR-14-032-17 d

a  Consellería  do  Mar por  importe  de  400.665  euros, correspondente  ao  mes  de 

decembro de 2017, co obxecto de atender ao cumprimento dunha sentenza xudicial”, 

(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  informa  que  o  motivo  do  pago  de  400.000  euros  deriva  dunha 

sentenza por un expediente de reclamación patrimonial que tivo lugar no ano 2014 (RP-

4/2014-Mar),  presentada pola Confraría de pescadores de Noia como consecuencia dos 

danos e prexuízos derivados da suposta demora en detectar oficialmente a presenza de 

biotoxina lipofílica en augas da ría de Muros- Noia.

Cómpre lembrar que unha vez que Intecmar decretou a prohibición de extracción e peche 

cautelar dos bancos marisqueiros, os compradores de marisco comercializado procederon á 

súa devolución, e en canto ás partidas destinadas ao sector conserveiro, procedeuse á súa 

destrución.

Unha sentenza do TSXG obrigou á Xunta a indemnizar á Confraría de Pescadores San 

Bartolomé de Noia a cantidade de 400.665,33 €.
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A Xunta, en todo momento, respectou o pronunciamento da xustiza, como non pode ser 

doutro xeito. Non obstante, estamos en desacordo coa sentenza porque existen unha serie 

de argumentos esgrimidos determinantes que non foron tidos en consideración.”

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

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

Santiago de Compostela, 

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  34333, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Luís 

Manuel Álvarez Martínez, sobre “os motivos polos que a CRTVG  ordenou a incoación dun 

expediente disciplinario á presentadora Beatriz Moyano De Beca”, (publicada no BOPG 

número 351 do 4 de setembro 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 Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:

“A Información que demanda esta iniciativa xa foi  facilitada no Parlamento – na sesión da 

Comisión permanente non lexislativa de control da CRTVG do 28.09.2018- ao darlle resposta á 

pregunta 34332 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos deputados/as.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  34421, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo López e 

don  Luís  Manuel  Álvarez  Martínez, sobre  “a  relación  exhaustiva  dos  convenios, 

subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha 

delas, outorgadas pola Consellería de Infraestrutura e Vivenda ao Concello de Lugo  no 

ano 2017”, (publicada no BOPG número 351 do 4 de setembro de 2018), teño a honra de 

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

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que 

ten o seguinte contido:

“En  relación  aos  convenios,  subvencións  ou  axudas  outorgadas  pola  Consellería  de 

Infraestruturas e Vivenda ao concello que se menciona na iniciativa durante o ano 2017, cómpre 

indicar  que  na  Comisión  de  Seguimento  prevista  no  convenio  de  colaboración  para  o 

desenvolvemento  conxunto  do  Transporte  Metropolitano  de  Galicia  na  Área  de  Transporte 

Metropolitano de Lugo, celebrada o 12 de maio de 2017, se acordou, por unanimidade dos 

asistentes, a adopción do acordo polo que se prorroga, para o ano 2018, a vixencia do convenio 

de colaboración para o desenvolvemento conxunto do Transporte Metropolitano de Galicia na 

Área de Transporte Metropolitano de Lugo, cunha achega por parte da Xunta de 117.489,90 

euros para o conxunto desta área metropolitana de transporte, da que forman parte 9 concellos, 

entre eles, o Concello 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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En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  34450, formulada  polo  Grupo 

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

sobre  “convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería 

de Infraestrutura e Vivenda aos concellos de Baralla, Castroverde, Corgo, Friol, Guntín, 

Outeiro  de  Rei  e  Portomarín  no ano 2017”,  (publicada  no  BOPG número  351  do  4  de 

setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 

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

Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:

“En  relación  aos  convenios,  subvencións  ou  axudas  outorgadas  pola  Consellería  de 

Infraestruturas e Vivenda aos concellos que se mencionan na iniciativa durante o ano 2017, 

infórmase o seguinte:

-Con data de 9 de maio de 2017 asinouse un convenio de colaboración co Concello de Baralla 

en materia de estradas por importe de 749.637,11€.

-Ao Concello do Corgo foille concedida unha subvención por importe de 46.499,12€ en virtude 

da convocatoria de subvencións para rehabilitar as antigas vivendas de mestres, doutros oficios 

e demais edificios e vivendas de titularidade municipal (Orde de 4 de xullo de 2017, publicada 

no Diario Oficial de Galicia do 17 de xullo de 2017).

-O Concello de Outeiro de Rei asinou, con data 17 de abril de 2017, o convenio para a súa 

adhesión ao Programa de Vivendas Baleiras da Xunta de Galicia.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  34459, formulada  polo  Grupo 

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

sobre  “convenios, subvencións e axudas de calquera tipo  outorgadas pola Consellería 

de Infraestrutura e Vivenda aos concellos de Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito e 

Guitiriz no ano 20177”, (publicada no BOPG número 351 do 4 de setembro de 2018), teño a 

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

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de  Infraestruturas  e 

Mobilidade, que ten o seguinte contido:

“En  relación  aos  convenios,  subvencións  ou  axudas  outorgadas  pola  Consellería  de 

Infraestruturas e Vivenda aos concellos que se mencionan na iniciativa durante o ano 2017, 

infórmase que o Concello de Guitiriz asinou, con data 21 de febreiro de 2017 o convenio para a 

súa adhesión ao Programa de Vivendas Baleiras da Xunta de Galicia.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  34468, formulada  polo  Grupo 

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

sobre  “convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería 

de  Infraestrutura  e  Vivenda  aos concellos  de  Meira, Muras, Pastoriza, Pol, Rábade, 

Vilalba e Xermade no ano 2017”,  (publicada no BOPG número 351 do 4 de setembro de 

2018),  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no artigo  157  do 

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

Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:

“Non  consta  ningún  convenio,  subvención  ou  axuda  outorgada  pola  Consellería  de 

Infraestruturas e Vivenda aos concellos que se mencionan na iniciativa durante o ano 2017.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  34744, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, sobre  “os 

convenios, subvencións e  axudas de  calquera tipo, outorgadas  pola  Consellería  de  

Infraestruturas e Vivenda ao Concello de Ourense no ano 2017”,  (publicada no BOPG 

número 351 do 4 de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento 

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

pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:

“En  relación  aos  convenios,  subvencións  ou  axudas  outorgadas  pola  Consellería  de 

Infraestruturas  e  Vivenda  ao  concello  que  se  menciona  na  iniciativa  durante  o  ano  2017, 

infórmase o seguinte:

-Con  data  de  17  de  abril  de  2017  asinouse  un  convenio  de  colaboración  co  Concello  de 

Ourense en materia de estradas por importe de 68.920,45€.

-Ao Concello de Ourense concedéronselle 1.378.571,39€ en virtude dos acordos adoptados con 

data de 31 de outubro de 2017 entre o Ministerio de Fomento e a Comunidade Autónoma de 

Galicia,  no  marco  da  prórroga  do  Plan  Estatal  de  Fomento  do  Aluguer  de  Vivendas,  a 

Rehabilitación Edificatoria e a Rexeneración e Renovación Urbanas 2013-2016, no relativo ás 

Áreas  de  Rexeneración  e  Renovación  Urbanas  Casco  Histórico  de  Ourense;  núcleo  de 

Seixalbo; Polvorín, Camelias e Carballeira; e barrios Serra de San Mamede, Cruceiro Quebrado 

e A Inmaculada.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  34819,  formulada  polo  Grupo 

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outros/as deputados/as 

do mesmo grupo, sobre “a incidencia que tivo, para os doentes citados no Centro de Saúde 

de Viveiro o 14 de agosto de 2018, a ausencia do médico substituto para a quenda da tarde, 

e o prazo previsto polo Goberno galego para a cobertura de xeito estable de todas as 

prazas do centro”, (publicada no BOPG número 353 do 6 de setembro 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 Centro de Saúde de Viveiro conta con tres médicos de familia no quenda de tarde. O 14 de 

agosto ao atoparse dous facultativos (médicos de Familia) de permiso concedido, contratouse a 

un substituto para realizar dita cobertura asistencial. 

De xeito sobrevido, este substituto informa ao servizo de persoal que por causa imprevista non 

poderá realizar dita substitución. Desde este servizo intentouse por todos os medios posibles, 

durante toda a tarde conseguir outro facultativo, pero foi inviable conseguir o recurso. 

Mentres  se  trataba  de  dar  solución  a  esta  incidencia  contactouse  coa  doutora  presente  que 

asumiu as urxencias e ao resto dos pacientes ofrecéuselles cambiar a cita para o día seguinte. 

Esta incidencia foi comunicada ao persoal que realizaba a garda no Punto de Atención Continuada 

para darlle apoio ao facultativo presente nesa xornada.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

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

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  34826,  formulada  polo  Grupo 

Parlamentario  de  En  Marea,  a  iniciativa  de  dona  Paula  Vázquez  Verao,  sobre  “as 

intencións da Xunta de Galicia en relación coa cobertura da praza de Traballo Social 

no Centro de Saúde de Quiroga, a dispoñibilidade dalgún programa e protocolo para 

atender  a  problemática  das  persoas  anciás  que  viven  soas,  así  como  as  súas 

previsións respecto da atención da demanda dos profesionais de Traballo Social do 

Sergas  referidas  á  súa  dependencia  directa  das  xerencias”,  (publicada  no  BOPG 

número 353 do 6 de setembro 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:

“Con  motivo  do  concurso  de  traslados  no  ano  2015,  quedou  vacante  o  posto  de 

Traballadora Social no Centro de Saúde de Quiroga. 

Nestes momentos a traballadora social do concello está a realizar esa actividade cubrindo 

as necesidades que se dan na poboación.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

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

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  35746,  formulada  polo  Grupo 

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

asinamento dun convenio entre o Sergas, a Cruz Vermella e a Fundación La Caixa 

para  a  atención  psicosocial  de  persoas  con  enfermidade  avanzada  na  Estrutura 

Organizativa de Xestión Integrada da Coruña, a existencia de máis convenios deste 

tipo noutras EOXI  e  as previsións do Goberno galego respecto do incremento do 

número  destes  profesionais  no  Sistema  público  de  saúde”,  (publicada  no  BOPG 

número  355  do  13  de  setembro  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 oral n.º 35747 da 

Comisión 5ª, que tivo lugar o 3 de outubro de 2018, e que versaba sobre igual tema e foi  

formulada pola mesma deputada. O enlace no que se pode consultar é:

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

emprego-2018-10-03?part=09b8738c-4e35-4529-b7fb-3f1fd230b4b8&start=8153.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

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

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  35942, formulada  polo  Grupo 

Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e dona 

Noela Blanco Rodríguez, sobre “as razóns da inclusión exclusivamente do presidente da 

Fundación Francisco Franco na programación inicial  de  entrevistas  do programa da 

Televisión de Galicia Bos días do 30 de agosto de 2018, no que se ía tratar o asunto da 

exhumación dos restos do ditador”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro 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 Corporación de Radio-

Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:

“A Información que demanda esta iniciativa xa foi  facilitada no Parlamento – na sesión da 

Comisión permanente non lexislativa de control da CRTVG do 28.09.2018- ao darlle resposta á 

pregunta 35940 sobre o mesmo tema e formulada polos/as mesmos deputados/as.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  36356,  formulada  polo  Grupo 

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

coñecemento e as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas 

denuncias dos profesionais da Unidade de Dermatoloxía do Complexo Hospitalario 

Universitario da Coruña referidas á suposta incompatibilidade do xefe de servizo da 

unidade para o desempeño dese posto”,  (publicada no BOPG número 360 do 21 de 

setembro de 2018), teño a honra de enviarlle,  para así  dar cumprimento ao previsto no 

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

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“En relación  coa situación  de  incompatibilidade  do Xefe  de  Dermatoloxía  do  Complexo 

Hospitalario  Universitario  da Coruña,  segundo consta no seu expediente profesional  ten 

recoñecida  a  compatibilidade para  o  exercicio  profesional  da medicina  por  conta  propia 

mediante Resolución da Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Relacións Laborais do 4 

de xaneiro de 2001.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  36826, formulada  polo  Grupo 

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

outros/as  deputados/as  do  mesmo grupo, sobre  “as actuacións previstas polo Goberno 

galego para paliar os efectos dos danos ocasionados polo xabaril, nomeadamente nos 

cultivos e no tráfico das estradas, así como o coñecemento dos atrancos que hai para a 

recepción pola consellaría das queixas e avisos das persoas afectadas”, (publicada no 

BOPG número 363 do 27 de setembro de 2018),  teño a  honra de enviarlle,  para así  dar 

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

contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o 

seguinte contido:

“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 7ª do pasado 2 de outubro de 

2018 pola directora xeral de Patrimonio Natural, en resposta á pregunta oral 35368. Na súa 

intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre o censo do xabaril, o 

seu plan de xestión e as medidas previstas pola Xunta para poder facer fronte aos danos.

O enlace ao vídeo da Comisión 7ª celebrada o pasado 2 de outubro de 2018 é:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentacion-

gandaria-montes-2018-10-02?part=5a523c1f-7340-4496-8b4e-cf7ad921f209&start=145.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mc

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  36833, formulada  polo  Grupo 

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

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre  “a situación na que se atopan o Plan de 

xestión do xabaril do ano 2014, encomendado á Universidade de Vigo, así como o Plan 

de  acción global  de  xuño de  2016, e  as previsións  do Goberno galego respecto  da 

elaboración e aplicación dun novo plan de  xestión desa especie”, (publicada no BOPG 

número 363 do 27 de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento 

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

pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:

“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 7ª do pasado 2 de outubro de 

2018 pola directora xeral de Patrimonio Natural, en resposta á pregunta oral 35368. Na súa 

intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre o censo do xabaril, o 

seu plan de xestión e as medidas previstas pola Xunta para poder facer fronte aos danos.

O enlace ao vídeo da Comisión 7ª celebrada o pasado 2 de outubro de 2018 é:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentacion-

gandaria-montes-2018-10-02?part=5a523c1f-7340-4496-8b4e-cf7ad921f209&start=145.”

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

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

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  37021,  formulada  polo  Grupo 

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

don Julio Torrado Quintela, sobre  “a fase na que se atopa o traspaso polo Concello á 

Xunta de Galicia da xestión do Centro de Saúde de Cee”, (publicada no BOPG número 

363 do 27 de setembro 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 traspaso da xestión do centro de saúde do concello de Cee ao Servizo Galego de Saúde 

non poderá levarse a cabo mentres non se formalice a cesión patrimonial. 

A referida cesión patrimonial non se poderá formalizar en escritura pública ata o momento 

en  que  o  Concello  achegue  toda  a  documentación  requirida  para  a  formalización  do 

traspaso.”

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

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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De: Comisión Mixta para la Unión Europea [mailto:cmueconareso.esJ 

Enviado el: miércoles, 24 de octubre de 2018 10:43 

Asunto: Remisión a efectos del artículo 6.1 de la Ley 8/1994 [COM(2018) 719] 

Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se modifica el Reglamento (UE) n.2  516/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo en lo que respecta a la renovación del compromiso del remanente de los 

importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo 

(UE) 2015/1523 y  (UE) 2015/1601, o a su asignación a otras acciones en el marco de 

los programas nacionales [COM(2018) 719 final] [2018/0371 (COD)] 

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta para la Unión 

Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electrónico, la iniciativa 

legislativa de la Unión Europea que se acompaíía, a efectos de su conocimiento y para que, en 

su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las 

que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de 

subsidiariedad. 

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 

mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería 

ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de la remisión de 

la iniciativa legislativa europea. 

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de 

control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo 

electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@congreso.es  

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 
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COMISIÓN 
EUROPEA 

IfflhItÇüf 

Bruselas, 22.10.2018 
COM(20 18) 719 fmal 

2018/0371 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se modifica el Reglamento (UE) 11.0  516/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a la renovación del compromiso del remanente de los 

importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 
2015/1523 y  (UE) 2015/1601, o a su asignación a otras acciones en el marco de los 

programas nacionales 

ES 	 ES 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. 	CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

Razones y objetivos de la propuesta 

Para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo por las que se establecen medidas 
provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia' y de la 
Decisión del Consejo sobre la admisión legal desde Turquía2, se comprometieron fondos para 
los programas nacionales de los Estados miembros con cargo al Fondo de Asilo, Migración e 
Integración (FAMI). Las dos Decisiones del Consejo3  han permitido la reubicación efectiva 
desde Grecia e Italia de 34 705 solicitantes necesitados de protección internacional y la 
admisión legal de 5 345 personas necesitadas de protección internacional procedentes de 
Turquía. El plazo de aplicación de estas Decisiones ya ha llegado a su fin. 

De los 843 millones EUR comprometidos en el transcurso de 2016 para los programas 
nacionales de los Estados miembros con cargo al FAMI, siguen disponibles aproximadamente 
567 millones EUR. En cumplimiento de la norma de liberación fijada en el Reglamento por el 
que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración4, 
los pagos correspondientes a estos compromisos deberán efectuarse antes del final de 2018, 
fecha tras la cual los fondos dejarán de estar disponibles para su uso por los Estados 
miembros en el marco de sus programas nacionales financiados por el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración. 

Habida cuenta de los debates mantenidos con el Parlamento Europeo y el Consejo a lo largo 
de 2018, la Comisión propone introducir en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.°  516/2014 
modificaciones técnicas que permitan a los Estados miembros utilizar el remanente de los 
fondos comprometidos para responder a las prioridades de la Unión en el ámbito de la 
migración, incluida la realización de operaciones de reubicación tras el vencimiento de las 
Decisiones del Consejo. La propuesta amplía también el grupo de destinatarios que pueden 
optar a la reubicación en el marco del actual FAMI, a saber, los beneficiarios de protección 
internacional, para incluir también el traslado de los solicitantes de protección internacional 
(al igual que en las Decisiones del Consejo antes mencionadas). 

Merced a esta modificación, los Estados miembros podrán seguir demostrando su solidaridad 
al dar aplicación práctica a las decisiones de traslado. Por otra parte, esta propuesta ofrece a 
los Estados miembros la posibilidad de utilizar estos fondos para otras acciones defmidas en 
el Reglamento por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, cuando ello se 
justifique debidamente en los programas nacionales, que habrán de ser revisados con tal fin6. 
La revisión intermedia del Fondo de Asilo, Migración e Integración ha confirmado que los 

Decisión (HE) 2015/1523 del Consejo y Decisión (HE) 2015/1601 del Consejo. 
2 	Decisión (HE) 2016/1754 del Consejo por la que se modifica la Decisión (HE) 2015/1601 del Consejo. 

Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo y Decisión (HE) 2015/1601 del Consejo. 
Artículo 50 del Reglamento (HE) n.° 15 14/2014. 
Reglamento (HE) n.° 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el 
que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/3 8 1/CE 
del Consejo y por el que se derogan las Decisiones n.° 573/2007/CE y n.°  575/2007/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo (DO L 150 p. 168). 

6 	Otras acciones pertinentes podrían corresponder a prioridades fundamentales de la Unión en los ámbitos 
de la migración y el asilo, como el refuerzo de los sistemas de asilo de los Estados miembros, la 
intensificación de los esfuerzos de integración, el aumento de los retornos, la mejora de las vías de 
entrada legales en la Unión para sustituir a las vías inseguras e irregulares, así como la consolidación de 
la cooperación con terceros países en estos ámbitos. 
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Estados miembros se ven confrontados a variadas y considerables necesidades en los ámbitos 
del asilo, la integración y el retorno. 

La propuesta permite a los Estados miembros renovar el compromiso de ciertos importes o 
transferirlos dentro de los programas nacionales, mediante revisiones de los programas 
nacionales. La propuesta amplía también, por un período máximo de seis meses, el plazo para 
la liberación del remanente de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las 
Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y  (UE) 2015/1601, con objeto de garantizar que los 
Estados miembros dispongan del tiempo suficiente para revisar los programas nacionales e 
introducir en ellos las modificaciones relacionadas con la renovación de los compromisos o 
las transferencias de los fondos. A tal efecto, se propone establecer una excepción a lo 
dispuesto en el artículo 50 del Reglamento (UE) n.° 514/20l4. Por otra parte, la propuesta 
contiene también una disposición que prorroga el plazo para la utilización de dichos fondos 
por un período adicional de dos años a partir de la aprobación por la Comisión de las 
revisiones de los programas nacionales, a fin de dar a los Estados miembros el tiempo 
suficiente para aplicar las acciones a las que se asignarán los fondos cuyo compromiso se 
haya renovado o que hayan sido transferidos. 

A fin de que los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del 
Consejo (UE) 2015/1523 y  (UE) 2015/1601 sigan disponibles en los programas nacionales de 
los Estados miembros en apoyo de la reubicación y otras prioridades de la Unión en el ámbito 
de la migración y el asilo, y que no sean liberados, es esencial que las modificaciones técnicas 
propuestas del artículo 18 del Reglamento (UE) n.a 516/2014 se adopten y entren en vigor 
antes de que termine el año 2018. 

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial 

La propuesta es coherente con las prioridades de actuación de la Unión en los ámbitos de la 
migración y el asilo, al permitir que los Estados miembros puedan seguir utilizando, a través 
de sus programas nacionales, los remanentes de los importes comprometidos para sustentar la 
aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 en relación con 
las prioridades de la Unión en el ámbito de la migración y el asilo. 

Coherencia con otras políticas de la Unión 

La modificación técnica propuesta es coherente con otras propuestas e iniciativas adoptadas 
por la Comisión Europea. El Fondo de Asilo, Migración e Integración ha sido y es una 
importante herramienta para complementar las acciones de la UE en los ámbitos de las 
fronteras y la seguridad, gracias en particular a la ayuda financiera que aporta para la creación 
de puntos críticos y su funcionamiento. Concretamente, la coordinación de la ayuda del Fondo 
de Asilo, Migración e Integración y la del Fondo de Seguridad Interior ha resultado 
fundamental para asegurar la fluida tramitación de los expedientes en los puntos críticos, 
incluida su derivación hacia los procedimientos apropiados. Además, en coordinación con el 
Fondo Social Europeo, presta ayuda a la integración de los nacionales de terceros países, y 
viene a completar la intervención de los instrumentos de financiación exterior de la UE para la 
aplicación de las políticas de la UE en materia de migración exterior. La modificación 
propuesta del Fondo de Asilo, Migración e Integración permitirá seguir prestando apoyo a las 
acciones en estos ámbitos. 

Reglamento (UE) n.°  514/2014 deI Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de 
apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de 
crisis (DOL lSOp. 112). 
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2. BASE JURíDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 

Base jurídica 

La propuesta modifica el Reglamento (UE) n.° 516/2014 y  se fundamenta en los artículos 78, 
apartado 2, y  79, apartados 2 y 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que 
habilitan a la Unión para adoptar medidas en materia de asilo, inmigración, gestión de flujos 
migratorios, trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los 
Estados miembros y lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, en 
particular mediante la cooperación con terceros países. 

Estos artículos constituyen bases jurídicas compatibles a la luz de la posición del Reino 
Unido, Irlanda y Dinamarca por lo que se refiere a los ámbitos que abarcan y, por lo tanto, 
contemplan normas compatibles de votación en el Consejo. Se aplica a cada uno de ellos el 
procedimiento legislativo ordinario. 

Subsidiariedad 

La presente propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad. Permitir a los Estados 
miembros seguir utilizando los remanentes de los importes comprometidos para sustentar la 
aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 20 15/1523 y (UE) 20 15/1601 para operaciones 
de reubicación, así como, en circunstancias debidamente justificadas, para otras acciones que 
se inscriban en sus programas nacionales generará un mayor valor añadido al nivel de la 
Unión que la actuación aislada de los Estados miembros. 

Proporcionalidad 

La propuesta se limita a los ajustes técnicos necesarios. 

Elección del instrumento 

Instrumento propuesto: modificación del Reglamento vigente. 

Habida cuenta del marco jurídico, es necesario proponer modificaciones del Reglamento (UE) 
n.°  516/2014 y establecer excepciones a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.° 514/2014. 

3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS 
CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO 

Consultas con las partes interesadas 

Se han llevado a cabo consultas informales con la comisión competente del Parlamento 
Europeo y con el correspondiente grupo de trabajo del Consejo, que han reflejado un 
consenso acerca de la necesidad de introducir los ajustes técnicos contemplados en la 
propuesta. 

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

La finalidad de la modificación técnica propuesta es garantizar que los importes 
comprometidos en 2016 para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 
2015/1523 y (UE) 2015/1601 sigan estando a disposición de los Estados miembros dentro de 
sus programas nacionales para financiar la reubicación, y, si están debidamente justificadas en 
el marco de una revisión del programa nacional, otras acciones en el ámbito de la migración y 
el asilo. La aplicación de las modificaciones propuestas del Reglamento (UE) n.° 516/2014 no 
requiere por lo tanto financiación adicional con cargo al presupuesto de la Unión. 
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5. 	OTROS ELEMENTOS 

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información 

La presente propuesta carece de consecuencias para las disposiciones vigentes de 
seguimiento, evaluación e información del Reglamento por el que se crea el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración, que seguirán aplicándose. 

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 

El primer objetivo de la propuesta es permitir el uso de los remanentes de los importes 
comprometidos con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración para sustentar la 
aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y  (UE) 2015/1601, a fin de 
promover las prioridades de la UE en los ámbitos de la migración y el asilo, incluida la 
reubicación. Esa utilización sería posible durante un período adicional de dos años a partir de 
la aprobación por la Comisión de los programas revisados, y permitiría también el uso de 
estos fondos con fines distintos de la reubicación, previa revisión de los programas nacionales 
de los Estados miembros. Al mismo tiempo, ampliaría el grupo de posibles beneficiarios de la 
reubicación para otorgar a los Estados miembros una mayor flexibilidad a la hora de aplicar 
las medidas de solidaridad. 

Por lo tanto, la propuesta modifica el artículo 18 del Reglamento (UE) n.° 516/2014 mediante 
la inserción de las palabras «solicitante de o» delante de las palabras «beneficiario de 
protección internacional». 

En segundo lugar, la propuesta modifica el artículo 18 del Reglamento (UE) n.° 516/2014 al 
permitir renovar el compromiso de los importes ya comprometidos para sustentar la 
aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1 523 y  (UE) 2015/1601 para operaciones 
de reubicación, o transferirlos a otras acciones definidas en el Reglamento por el que se crea 
el Fondo de Asilo, Migración e Integración, en función de las necesidades de los Estados 
miembros. Estos cambios deberán estar debidamente justificados en una revisión del 
programa nacional que habrá de ser aprobada por la Comisión. Esas transferencias o 
renovaciones de compromisos deberán hacerse una sola vez, habida cuenta del principio de 
buena gestión financiera, y en estricta observancia de la norma de liberación que establece el 
artículo 50 del Reglamento (UE) n.° 514/2014. 

En tercer lugar, la propuesta introduce una disposición en el artículo 18 del Reglamento (UE) 
n.° 516/2014 que revisa la norma de liberación establecida en el artículo 50 del Reglamento 
(UE) n.° 514/2014, de forma que el remanente de los importes comprometidos para sustentar 
la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 pueda 
utilizarse durante un período adicional de dos años. A tal efecto, la disposición propuesta 
establece que los importes en cuestión se considerarán comprometidos el año de la revisión 
del programa nacional que apruebe la renovación del compromiso de esos importes o su 
transferencia a otras acciones del programa nacional. 

Por último, la propuesta prorroga el plazo para la liberación automática de los importes por un 
período de seis meses. Esta disposición constituye una excepción a lo dispuesto en el 
artículo 50, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.° 514/2014 y  es necesaria para que los 
Estados miembros y la Comisión concluyan el procedimiento de revisión de los programas 
nacionales a que se refiere el artículo 14 del Reglamento (UE) n.°  514/2014. 
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2018/0371 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se modifica el Reglamento (UE) n.°  516/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a la renovación del compromiso del remanente de los 

importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 
2015/1523 y  (UE) 2015/1601, o a su asignación a otras acciones en el marco de los 

programas nacionales 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular sus artículos 78, 
apartado 2, y  79, apartados 2 y  4, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El objetivo del presente Reglamento es permitir que se renueve el compromiso del 
remanente de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las 
Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y  (UE) 2015/1601 previsto en el Reglamento 
(UE) n.° 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo8  o la asignación de dichos 
importes a otras acciones en el marco de los programas nacionales, en consonancia 
con las prioridades de la Unión y en función de las necesidades de los Estados 
miembros en los ámbitos de la migración y el asilo. 

(2) La Comisión comprometió fondos destinados a los programas nacionales de los 
Estados miembros con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración para 
sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 
2015/160110.  La Decisión (UE) 2015/1601 fue modificada por la Decisión (UE) 
2016/1754 del Consejo'1. Estas Decisiones han dejado, entre tanto, de aplicarse 

8 	Reglamento (UF) n.°  516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el 
que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE 
del Consejo y por el que se derogan las Decisiones n.° 573/2007/CE y n.° 575/2007/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo (DO L 150 de 20.5.2014, p. 168). 
Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, relativa al establecimiento de 
medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia (DO L 239 
de l5.9.2OlS,p. 146). 
Decisión (UF) 2015/1601 del Consejo, de 22 de septiembre de 2015, por la que se establecen medidas 
provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia (DO L 248 de 
24.9.2015, p. 80). 
Decisión (UF) 2016/1754 del Consejo, de 29 de septiembre de 2016, que modifica la Decisión (HE) 
2015/1601, por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional 
en beneficio de Italia y Grecia (DO L 268 de 1.10.2016, p. 82). 
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(3) Parte de los fondos asignados en virtud de las Decisiones (UE) 2015/1523 y  (UE) 
2015/1601 en 2016 sigue disponible en los programas nacionales de los Estados 
miembros. 

(4) Los Estados miembros deben tener la posibilidad de utilizar los mencionados importes 
para seguir aplicando la política de reubicación, renovando los compromisos de los 
importes destinados a la misma acción en los programas nacionales. Además, debe 
preverse la posibilidad, previa justificación en la revisión de los programas nacionales 
de los Estados miembros, de utilizar también estos fondos para hacer frente a otros 
desafios en el ámbito de la migración y el asilo, en consonancia con el Reglamento 
sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Las necesidades de los Estados 
miembros en esos ámbitos siguen siendo significativas. La renovación de los 
compromisos de los importes mencionados para la misma acción, o su transferencia a 
otras acciones contempladas en el programa nacional debe ser posible una sola vez y 
previa aprobación de la Comisión. 

(5) El grupo de destinatarios que pueden optar a la reubicación debe ampliarse con el fin 
de dar a los Estados miembros una mayor flexibilidad en sus operaciones de 
reubicación. 

(6) Los Estados miembros y la Comisión deben disponer del tiempo suficiente para 
revisar sus programas nacionales con arreglo a las modificaciones que establece el 
presente Reglamento. Procede por lo tanto establecer una excepción a lo dispuesto en 
el artículo 50, aj,artado 1, del Reglamento (UE) n.°  514/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo' a los remanentes de los importes comprometidos para sustentar la 
aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y  (UE) 2015/1601, 
prorrogando el plazo para la liberación por un periodo de seis meses a fin de concluir 
el procedimiento de revisión de los programas nacionales a que se refiere el artículo 14 
del Reglamento (UE) n.° 514/2014. 

(7) Los Estados miembros deben también disponer del tiempo suficiente para utilizar los 
importes cuyo compromiso se haya renovado para la misma acción o que se hayan 
transferido a otras acciones antes de que se produzca la liberación de dichos importes. 
Por lo tanto, cuando esas renovaciones de los compromisos o esas transferencias de los 
importes con arreglo al programa nacional sean aprobadas por la Comisión, los 
importes deberán considerarse comprometidos en el año de la revisión del programa 
nacional que apruebe la renovación de compromisos o la transferencia de que se trate. 

(8) El presente Reglamento modificativo no afecta a los fondos disponibles en virtud del 
artículo 17 del Reglamento (UE) n.° 516/2014. 

(9) [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.° 21 sobre la posición del Reino 
Unido y de blanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
dichos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y 
aplicación del presente Reglamento.] 

o 
(10) [De conformidad con los artículos 1 y  2 del Protocolo n.° 21 sobre la posición del 

Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo 

12 	Reglamento (UE) n.° 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el 
que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el 
instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la 
delincuencia, y a la gestión de crisis (DO L 150 de 20.5.2014, p. 112). 
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al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, dichos Estados miembros no 
participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por él ni 
sujetos a su aplicación.] 

o 
(10) [De conformidad con los artículos 1 y  2 del Protocolo n.° 21 sobre la posición del 

Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo 
al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido no participa en la 
adopción del presente Reglamento y no queda vinculado por él ni sujeto a su 
aplicación. 

(l0bis)De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.° 21 sobre la posición del Reino 
Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
Irlanda ha notificado (, mediante carta de...,) su deseo de participar en la adopción y 
aplicación del presente Reglamento.] 

o 
10) 	[De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.° 21 sobre la posición del Reino 

Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Reino Unido ha notificado (, mediante carta de ...,) su deseo de participar en la 
adopción y aplicación del presente Reglamento. 

(l0bis)De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.° 21 sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo 
al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción 
del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.] 

(11) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.° 22 sobre la posición de 
Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del 
presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación. 

(12) Ante la necesidad de evitar la liberación del remanente de los fondos comprometidos 
para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y  (UE) 
2015/1601, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el 
Diario Oficial. 

(13) Procede por consiguiente modificar el Reglamento (UE) n° 516/2014. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Modificaciones del artículo 18 deI Reglamento (UE) n.°  516/2014 

El artículo 18 se modifica como sigue: 

«Artículo 18 
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(1) En el apartado 1, las palabras «beneficiario de protección internacional» se 
sustituyen por las palabras «solicitante de protección internacional o 
beneficiario de protección internacional»; 

(2) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«3. Los importes adicionales a que se refiere el apartado 1 del presente artículo 
se asignarán a los Estados miembros por primera vez en las decisiones 
individuales de financiación por las que se apruebe su programa nacional de 
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 14 del 
Reglamento (UE) n.° 514/2014 y, posteriormente, en una decisión de 
financiación que se adjuntará a las decisiones por las que se apruebe su 
programa nacional. La renovación del compromiso de esos importes para la 
misma acción en el marco del programa nacional o su transferencia a otras 
acciones en el marco del programa nacional serán posibles cuando estén 
debidamente justificadas en la revisión del programa nacional correspondiente. 
Cada importe podrá ser objeto de tal renovación del compromiso o 
transferencia una sola vez. La Comisión aprobará la renovación del 
compromiso o la transferencia mediante la revisión del programa nacional.»; 

(3) Se insertan los apartados siguientes: 

«3bisA efectos del artículo 50, apartado 1, del Reglamento (UE) n.° 514/2014, 
cuando se renueve el compromiso de los importes derivados de las 
medidas provisionales establecidas por las Decisiones (UE) 2015/1523 y 
(UE) 2015/1 601 para la misma acción en el marco del programa nacional 
o cuando esos importes se transfieran a otras acciones en el marco del 
programa nacional conforme al apartado 3, se considerará que dichas 
cantidades han sido comprometidas el año de la revisión del programa 
nacional que apruebe la renovación del compromiso o la transferencia de 
que se trate. 

3ter No obstante lo dispuesto en el artículo 50, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.° 514/2014, el plazo para la liberación de los importes 
mencionados en el apartado 3 bis se prorrogará por un período de seis 
meses.»; 

(4) En el apartado 4, las palabras «beneficiarios de protección internacional» se 
sustituyen por las palabras «solicitantes de protección internacional o 
beneficiarios de protección internacional». 

Artículo 2 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. 
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro de conformidad con los Tratados. 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo 	 Por el Consejo, 
El Presidente 	 El Presidente 
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