
 

 

 
 A Mesa do Parlamento  
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa 
do deputado Jaime Castiñeira Broz, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 
emenda á proposición non de lei en Comisión do Grupo Parlamentario do Bloque 
Nacionalista Galego 10/PNC-001965 (25067), sobre as  demandas que debe realizar o 
Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións que debe levar a cabo en 
materia de prevención e protección fronte á contaminación por radón nas vivendas, nos 
centros de traballo e nos edificios públicos dependentes da Administración autonómica. 
 
    
Emenda de substitución  
 
Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a continuación: 

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

  

1.- Dirixirse ao Goberno de España para demandarlle a aprobación máis pronta 

posible de: 

  

a)  Unha modificación do Código Técnico da Edificación no sentido de introducir 

medidas para a prevención e protección das personas fronte á exposición a 

gas radón no interior dos edificios. 

  

b)   Unha normativa específica sobre a protección da saúde contra os riscos 

derivados da exposición ao gas radón a través da cal se regule un 

procedemento de elaboración, aprobación e implantación dun Plan estatal 

contra o radón que deberá contar coa participación das Comunidades 

Autónomas e as entidades locais e co asesoramento do Consello de 

Seguridade Nuclear. 

  



 

 

Ese Plan deberá incluir medidas para fomentar a identificación dos edificios 

públicos, lugares de traballo e vivendas nas que é prioritario favorecer a 

redución da concentración de radón así como unha estratexia de 

comunicación para aumentar a concienciación entre responsables públicos e 

axentes sociais. 

  

2.- Desenvolver, en coordinación co Goberno de España e o Consello de 

Seguridade Nuclear, o devandito Plan contra o radón. 

  

3.-  Ata o momento da aprobación dese Plan, continuar financiando, a través das 

axudas de rehabilitación da Xunta de Galicia, que xa o prevén, as actuacións de 

eliminación do radón en vivendas, co cofinanciamento, ademais, das liñas do 

Plan estatal de Vivenda 2018-2021 cando entre en vigor.” 

 

 

Santiago de Compostela, 4 de Abril de 2018 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Pedro Puy Fraga na data 04/04/2018 17:53:48 

 

Jaime Castiñeira Broz na data 04/04/2018 17:54:53 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

Á Mesa da Comisión 2.ª,  

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada María Luisa Pierres López, a través do seu portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara, presenta 

ante esa Mesa a seguinte emenda á Proposición non de lei en Comisión 

do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre as 

actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa 

aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Vilaboa, 

así como os expedientes da Axencia de Protección da Legalidade 

Urbanística referidos a ese concello, e en particular ao lugar da Graña 

(10/PNC-002078, documento número 26952) 

 

Emenda de modificación 

 

Débese modificar a parte resolutiva da proposición non de lei que quedará 

redactada co seguinte contido: 

 

“O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a: 

 

1. Axilizar a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal de Vilaboa, iniciado no ano 2002. 

2. Revisar os expedientes da APLU relativos ao concello de Vilaboa, 

tanto no lugar da Graña como no resto de lugares afectados, tendo 

en conta a documentación gráfica da propia Xunta de Galicia e a 

demostración de existencia de erros nas normas subsidiarias 

provinciais de 1991. 

3. Para aqueles expedientes abertos e relativos a edificacións 

anteriores a 1991 e cando queden legalizadas polo PXOM, 

actualmente en tramitación, renunciar á vía penal e administrativa.” 

 

Pazo do Parlamento, 4 de abril de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 04/04/2018 17:48:47 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/04/2018 17:48:52 

 



 

 

 
 A Mesa do Parlamento  
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa 
da deputada Julia Rodríguez Barreira, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 
emenda á proposición non de lei en Comisión do Grupo Parlamentario dos 
Socialistas de Galicia 10/PNC-001816 (22416), sobre as actuacións que debe realizar a 
Xunta de Galicia e demandar do Goberno de España un cambio nas condicións de 
compra dos billetes de Renfe para bicicletas. 
 
 
 
Emenda de substitución  
 
Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a continuación: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia, dentro da potenciación dos 

desprazamentos alternativos aos vehículos e a precisa preservación do medio 

ambiente e a loita contra o cambio climático, a: 

 
1. A seguir traballando na sinalización e promoción da ruta Eurovelo 3 en Galicia, 
amosando o compromiso con esta rede europea, impulsando, e favorecendo así, a 
extensión da Eurovelo 1 ou do Atlántico pola costa de Galicia" 
 
 

2. Que demande ao Goberno do Estado que RENFE estude e desenvolva as 

modificacións necesarias para que os billetes para bicicletas se poidan mercar na 

páxina web ou na aplicación móbil de Renfe, que se poidan facer por traxectos 

efectivos e non completos, e que se estude a posibilidade de adaptar oferta e demanda 

dos espazos destinados a bicicletas en cada tren, sen diminuír outros servizos ao 

usuario.” 

 

 

Santiago de Compostela, 4 de Abril de 2018 

 



 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Pedro Puy Fraga na data 04/04/2018 18:10:51 

 

María Julia Rodriguez Barreira na data 04/04/2018 18:11:29 
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