
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 1.ª,

INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIÓN

XERAL, XUSTIZA E INTERIOR
 

Día: 07.04.2017        Hora: 10:30



A Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, da que 
vostede forma parte, reunirase o próximo día 7 de abril de 2017, ás 10:30 horas, no pazo 
do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1. Comparecencias en Comisión

6400 (10/CPC-000005)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, por petición 
propia, para informar sobre o proxecto de análise de cargas de traballo na 
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 84, do 16.03.2017

Punto 2. Preguntas orais en Comisión

2.1 5426 (10/POC-000938)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre os datos referidos ás subvencións e axudas concedidas, así como aos 
convenios  asinados  nos  últimos  oito  anos  pola  Xunta  de  Galicia  coa 
Hermadad Gallega  de Venezuela,  os  investimentos  levados a  cabo nese 
período no asinamento de convenios pola Secretaría Xeral de Emigración 
coas colectividades galegas no exterior e os criterios seguidos ao respecto
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 76, do 02.03.2017

2.2 5493 (10/POC-000954)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da solicitude ao Goberno 
central da creación ex novo de sete xulgados de reforzo en Galicia, cos 
medios humanos e materiais  necesarios para afrontar,  en cada unha das 
grandes cidades galegas, o probable aluvión de demandas polas cláusulas 
chan
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 76, do 02.03.2017

2.3 6153 (10/POC-001074)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización dalgunha 
demanda ao Goberno central en relación coa situación das persoas galegas 
que se atopan nas cadeas do Estado español baixo o réxime FIES
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 84, do 16.03.2017



Punto 3. Proposicións non de lei en Comisión

3.1 4393 (10/PNC-000414)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 13 máis
Sobre a implantación polo Goberno galego dun observatorio cidadán de 
avaliación de políticas públicas e rendición de contas independente
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 62, do 08.02.2017

3.2 4491 (10/PNC-000431)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre  a  regulación  dos  mecanismos  de  planificación  e  avaliación 
normativa derivados das recomendacións europeas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 66, do 15.02.2017

3.3 6970 (10/PNC-000707)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa supresión de 
cinco rexistros da propiedade na provincia de Ourense, establecida no Real 
decreto 195/2017, do 3 de marzo
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 92, do 29.03.2017

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non 
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do 
Regulamento.

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2017

César Manuel Fernández Gil
Presidente da Comisión
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1.1 6400(10/CPC-000005)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Da directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa,

por petición propia, para informar sobre o proxecto de

análise de cargas de traballo na Administración da Comunidade

Autónoma de Galicia

Publicación da iniciativa, 84, 16.03.2017
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2. Preguntas orais en Comisión
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2.1 5426(10/POC-000938)

Grupo Parlamentario de En Marea

Chao Pérez, Luca

Sobre os datos referidos ás subvencións e axudas concedidas,

así como aos convenios asinados nos últimos oito anos pola

Xunta de Galicia coa Hermadad Gallega de Venezuela, os

investimentos levados a cabo nese período no asinamento de

convenios pola Secretaría Xeral de Emigración coas

colectividades galegas no exterior e os criterios seguidos ao

respecto

Publicación da iniciativa, 76, 02.03.2017



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luca Chao Pérez, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En Marea, 

ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral na Comisión 1.ª, sobre as 

subvencións e convenios realizados entre a Xunta de Galicia e a Hermandad 

Gallega. 

 

De acordo coa resolución do 30 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral da 

Emigración, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da 

Resolución do 17 de decembro de 2015 na que se establecen as bases reguladoras 

e se convocan as subvencións correspondentes aos programas de actuación en 

favor das comunidades galegas no exterior para o exercicio 2016, a Hermandad 

Gallega de Venezuela, volve repetir como unha das colectividades máis 

agraciadas das devanditas axudas. Deste xeito, nesta última resolución 

concédenselle un total de 30.000€ repartidos en dous conceptos, 12.000 para 

gastos de funcionamento e 18.000 para Axudas para proxectos culturais, sociais, 

de accións informativas e proxectos promovidos pola xuventude. 

Do mesmo xeito, na resolución do 30 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral 

da Emigración, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da 

Resolución do 21 de decembro de 2015 na que se establecen as bases reguladoras 

e se convocan as subvencións correspondentes aos programas de apoio 

infraestrutural e adquisición de equipamentos ás comunidades galegas no exterior 

para o exercicio 2016, foi tamén a que máis financiamento recibiu con 21.000 

euros, cantidade que sí igualou o Centro Galego de México D.F. Situación que se 

repetiu no ano anterior, Neste mesmo programa, pero en 2015, a citada 

asociación levou 21.000 euros, cando tamén foi a colectividade no exterior que 



 
 

 

 

máis diñeiro recibiu empatada coa Xuntanza de Asociacións Galegas en 

Catalunya.  

Ademais, e alén destas convocatorias de concorrencia pública, a devandita 

Hermandad recibe regularmente diñeiro da Xunta mediante convenios firmados 

adhoc, un instrumento legal que permite ás administracións subvencionar 

directamente a aquelas asociacións que desexe. 

De xeito que a Secretaría Xeral da Emigración aportoulle 60.000 euros en maio 

de 2016 para a “prestación de asistencia sanitaria farmacolóxica a persoas de 

orixe galega”, ou 70.000 euros en maio de 2015 para “contribuír á atención das 

necesidades socio-asistenciais básicas dos cidadáns galegos”. En xaneiro de 

2015, o departamento de Rodríguez Miranda pagáballe 20.000 euros para o 

desenvolvemento e mantemento dun software para a xestión dos programas da 

entidade”. 

Pero a colaboración financeira da Xunta vai máis alá, xa que segundo outro 

convenio asinado entre a asociación e a Secretaría Xeral de Emigración, a 

Hermandad encárgase da Oficina de Información  na que se leva a cabo a 

“difusión e asesoramento á colectividade galega de programas e actuacións 

desenvolvidos a prol dos galegos residentes no exterior”, financiada con 20.000 

euros en 2016 e outros 20.000 en 2015. 

Isto fixo que, mediante diferentes instrumentos, a secretaría de Rodríguez 

Miranda aportara  á Hermandad máis de 290.000 euros en dous anos. Xusto a 

unha asociación con fortes vínculos co Partido Popular. Casualmente, José 

Antonio Alejandro González,  é  secretario da Hermandad Gallega de Venezuela 

en Caracas ademais de vogal na directiva do Partido Popular de Galicia.  

De acordo coa información oficial publicada todo parece apuntar a que esta 

intensa colaboración vai continuar, toda vez que a semana pasada o secretario 

Xeral de Emigración e o devandito presidente e secretario da Hermandad tiveron 



 
 

 

 

unha xuntanza trala que a secretaría xeral prometeu que ía “intensificar a súa 

colaboración” . Na nota feita pública, a Xunta asegura que a Hermandad é a 

máis numerosa das asociacións de emigrantes do país, con máis de 25.000 

familias galegas asociadas. Segundo o os últimos datos do Padrón de Españois 

Residentes no Estranxeiro do Instituto Nacional de Estatística a 1 de xaneiro de 

2016, residen en Venezuela un total de 46.095 galegas. Polo tanto, segundo os 

datos divulgados polo Goberno, serían socios da Hermandad máis do 54% dos 

galegos en Venezuela, un caso inédito na realidade da emigración galega. 

 

Ante esta situación o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta na Comisión 1.ª: 

 

Cantas subvencións, axudas ou convenios se teñen concedido á Hermandad 

Gallega ao longo dos últimos oito anos e para que finalidades concretas? 

Que partidas orzamentarias se gastaron nos últimos oito anos na firma de 

convenios da Secretaría Xeral de Emigración e colectividades no exterior? 

Cales foron os criterios que primaron na sinatura deses convenios? 

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2017. 

 

Asdo.: Luca Chao Pérez 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 



 
 

 

 

Luca Chao Pérez na data 20/02/2017 18:17:55 
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2.2 5493(10/POC-000954)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da solicitude

ao Goberno central da creación ex novo de sete xulgados de

reforzo en Galicia, cos medios humanos e materiais necesarios

para afrontar, en cada unha das grandes cidades galegas, o

probable aluvión de demandas polas cláusulas chan

Publicación da iniciativa, 76, 02.03.2017



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 do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Xoaquín Fernández Leiceaga, Abel Losada 

Alvarez, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 
 

Onte mesmo, a Xunta de Xuíces do Civil da cidade de Vigo formulaba, 

para o máis que probable aluvión de demandas polas cláusulas chan, un 

modelo idéntico ao reforzo que houbo no seu momento coas preferentes. E 

dicir, a Xunta de Xuíces oponse a que estes litixios caian nos 12 xulgados 

civís actuais da cidade, propoñendo que se cree ex novo un xulgado cos 

medios persoais e materiais axeitados e necesarios, o que significa unha 

sala cun xuíz, un letrado da Administración de xustiza (o antigo secretario), 

funcionarios, unha sede e reparto propio. 

 

O propio decano dos xuíces levará esta proposta á reunión no Consejo 

General del Poder Judicial, que se vai celebrar en Madrid o vindeiro 

martes para poñer en marcha un plan de urxencia. E iso sen prexuízo da 

solución extraxudicial aprobada polo Goberno estatal que, de momento, 

non se sabe se vai ser ou non efectiva. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista entende que esta proposta é 

absolutamente razoable, e non só para Vigo, senón tamén para as principais 

cidades de Galicia. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cre o Goberno galego que o modelo de reforzo que houbo no seu 

momento coas preferentes,  pode ser o idóneo para facer fronte ao 

máis que probable aluvión de demandas polas cláusulas chan? 
 

2. Cal é a opinión do Goberno galego sobre  a proposta da Xunta de 

Xuíces do Civil da cidade de Vigo? 



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 

 

3.  Comparte o Goberno galego que esta podería ser unha solución nas 

principais cidades de Galicia? 

4. Vai esixir o Goberno galego a creación ex novo de sete xulgados de 

reforzo en Galicia (un en cada capital de provincia, en Vigo, Ferrol e 

en Santiago de Compostela) cos medios persoais e materiais axeitados 

e necesarios?  

5. Ten o Goberno galego algunha novidade sobre a implantación da 

solución extraxudicial aprobada polo Goberno estatal? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Xoaquín Fernández Leiceaga 

  Abel Losada Alvarez 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 22/02/2017 10:34:37 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 22/02/2017 10:34:45 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/02/2017 10:34:50 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 22/02/2017 10:34:56 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 22/02/2017 10:35:01 
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2.3 6153(10/POC-001074)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización

dalgunha demanda ao Goberno central en relación coa situación

das persoas galegas que se atopan nas cadeas do Estado

español baixo o réxime FIES

Publicación da iniciativa, 84, 16.03.2017



 

 

 

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará 

Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á situación 

de galegos e galegas presos en cárceres do Estado español baixo o réxime FIES e 

o incumprimento do Regulamento Penitenciario 

 

Diferentes asociacións que velan polo respecto dos Dereitos Humanos e 

fundamentais das persoas no ámbito penitenciario teñen denunciado como no 

caso das persoas galegas ás que se lle imputa o exercicio de delitos vinculados 

con móbil político adoitan vulnerarse estes dereitos e mesmo incorrer no 

incumprimento do propio Regulamento Penitenciario. 

Este quebrantamento dáse nun contexto marcado xa por feitos graves 

como o emprego de réxime de incomunicacións durante as detencións que 

aumentan o risco de violación de dereitos humanos e como o abuso da figura da 

prisión preventiva, que chega a empregarse como adianto de pena por accións 

non xulgadas chegando a aplicarse mesmo máis de dous anos de prisión cautelar.  

Amnistía Internacional cifra o volume de presas e presos políticos no 

Estado español en arredor de cincocentas persoas e ten alertado da aplicación de 

medidas excepcionais alén das descritas como é a aplicación da dispersión 



 

 

 

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 
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Galiza 

 

 

 

xeográfica ou aplicación na práctica do réxime FIES. Cómpre recordar que hai 

dous tipos de primeiro grado, conforme recolle a normativa penitenciaria, 91.3 e 

91.2, sendo este último o que maioritariamente se aplica a presos políticos. 

Porén, coñécese a existencia de casos nos que a presos e presas galegas, como é o 

caso de Roberto Rodríguez Fialhega, se lle aplica o primeiro malia non ter esa 

clasificación. Isto ten graves consecuencias para a persoa reclusa xa que a 

aplicación do artigo 93.1 vén implicado para estas persoas o impedimento de 

desenvolver as normas que regula o artigo 94 que lle correspondería. Neste 

estabelécese, por exemplo, que as persoas internas desfrutarán cando menos de 

catro horas diarias de vida en común, ampliábel a tres horas máis para a 

realización de actividades programadas.  

Desde o grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego observamos 

con preocupación a información que trasladan organizacións nacionais e 

internacionais así como colectivos de familiares de persoas presas sobre a 

arbitrariedade, a subxectividade e a ilegalidade na aplicación do réxime penal 

pechado así como a sistematización do illamento para persoas presas galegas que 

cumpren condenas por móbil político. Entendemos que se están a dar situacións 

que atentan contra os dereitos humanos e fundamentais e que cómpre, polo tanto, 

que o Parlamento e o goberno tome coñecemento e promova actuacións ao 

respecto.  

 

Por estes motivos, formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

escrita: 
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- Ten coñecemento o goberno galego da aplicación en cárceres do Estado 

da aplicación do réxime pechado baixo criterios arbitrarios? Que opinión lle 

merece? 

- Ten pensado o goberno galego estabelecer algún tipo de demanda ao 

goberno do Estado para impedir a sistematización da dispersión petinenciaria 

como un castigo adicional para os colectivos de presos e presas políticas e a súa 

contorna persoal e familiar? 

 

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 06/03/2017 17:43:11 
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Olalla Rodil Fernández na data 06/03/2017 17:43:23 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/03/2017 17:43:27 

 

María Montserrat Prado Cores na data 06/03/2017 17:43:32 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 06/03/2017 17:43:33 

 

Ana Pontón Mondelo na data 06/03/2017 17:43:37 
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3. Proposicións non de lei en Comisión
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3.1 4393(10/PNC-000414)

Grupo Parlamentario de En Marea

Santos Queiruga, Carmen e 13 máis

Sobre a implantación polo Goberno galego dun observatorio

cidadán de avaliación de políticas públicas e rendición de

contas independente

Publicación da iniciativa, 62, 08.02.2017



 
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de EN MAREA, a iniciativa dos deputados e deputadas 

Carmen Santos Queiruga, Magdalena Barahona Martín, Luca Chao Pérez, 

Eva Solla Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Vázquez Verao, 

Davide Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo, Marcos Cal Ogando, 

Ánxeles Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Manuel Lago Peñas, Antón 

Sánchez García e Francisco Casal Vidal, ao abeiro do disposto no artigo 160 

do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o 

seu debate en Comisión, relativa a creación dun Observatorio Cidadá de 

Avaliación de Políticas Públicas e Rendición de Contas Independente. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A xestión dos gobernos incide directamente no crecemento económico e na 

calidade de vida da poboación; por iso, fomentar a transparencia na 

administración dos recursos públicos promoverá una cultura de rendición de 

contas, que ao par, facilitará a participación cidadá e permitirá o exercicio  dun 

control responsable. Vemos necesario crear unha ferramenta que permita o 

exercicio da xestión pública sustentado en datos certos, que proporcione 

información sobre a marcha institucional dos programas e dos proxectos,  

permitindo a súa análise e avaliación de forma independente, estámonos 

referindo á creación dun Observatorio Cidadá de Avaliación de Políticas Públicas 

e Rendición de Contas Independente.  

A creación do Observatorio Cidadá de Avaliación de Políticas Públicas e 

Rendición de Contas Independente en Galicia facilitará a participación de todos 

os galegos na vida política, cumprindo así coa esixencia cidadá do control do 

público, tendo en conta que a corrupción situase entre as principais 



 
 

 

 

preocupacións dos cidadáns, é necesario priorizar mecanismos que incrementen a 

transparencia e faciliten un amplo acceso a información. 

Este Observatorio, permitiría ter na nosa Comunidade un órgano técnico 

independente, encargado de recoletar, analizar e investigar a marcha institucional 

das Políticas Públicas, outorgándolle ó poder executivo unha ferramenta con 

datos obxectivos que faciliten o desenrolo da actividade gobernamental en 

beneficio da cidadanía, asegurando así a participación de calquera persoa ou 

colectivo afectado por algunha lexislación ou xestión pública. 

Polo exposto, formulamos a seguinte Proposición non de lei, para ao seu debate 

en Comisión: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:  

1. Implantar o Observatorio Cidadán de Avaliación de Políticas Públicas e 

Rendición de Contas Independente  na  Comunidade Autónoma de Galicia,  

como órgano totalmente independente. 

2. Fomentar a participación cidadá na creación, desenrolo, control e avaliación 

das políticas públicas levadas a cabo polo Goberno galego, a través  dun órgano 

independiente. 

 Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 01/02/2017 17:49:00 
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Paula Quinteiro Araújo na data 01/02/2017 17:49:36 

 

Luis Villares Naveira na data 01/02/2017 17:49:39 

 

José Manuel Lago Peñas na data 01/02/2017 17:49:45 

 

Francisco Casal Vidal na data 01/02/2017 17:49:49 

 

David Rodríguez Estévez na data 01/02/2017 17:49:53 

 

Marcos Cal Ogando na data 01/02/2017 17:49:57 
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3.2 4491(10/PNC-000431)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia

Sobre a regulación dos mecanismos de planificación e

avaliación normativa derivados das recomendacións europeas

Publicación da iniciativa, 66, 15.02.2017
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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 do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado, 

Juan Manuel Díaz Villoslada, e da súa deputada, Patricia Vilán Lorenzo, a través 

do portavoz e ao  abeiro do disposto no artigo 160  do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na 

Comisión 1ª. 

 

A expresión better regulation (mellora da regulación) tense consolidado como a 

forma convencional de denominar este fenómeno no seo da Unión Europea, que 

identificou esta estratexia como unha prioridade xa no cumio de Lisboa do ano 

2000. Trátase, actualmente, dun proceso ineludible, que implica a toma de 

conciencia das oportunidades e dos beneficios que un marco regulador de 

calidade aporta á economía e ao funcionamento xeral dun país. Tamén significa 

coñecer ou ter iniciado a aprendizaxe dos instrumentos e dos procedementos 

existentes para levar a cabo un proceso de mellora normativa, así como utilizar 

unha metodoloxía contrastada para cuantificar a situación de partida, fixar 

obxectivos e avaliar os resultados obtidos. A implementación dunha estratexia de 

better regulation implica tanto a análise ex ante da regulación como a revisión ex 

post da normativa xa en vigor. 

 

Como resalta a Comisión Europea, o programa "Lexislar mellor" da UE pretende 

elaborar e avaliar as políticas e a lexislación comunitaria de forma transparente, 

baseándose en probas, e co apoio das opinións da cidadanía e as partes 

interesadas. Cubre todos os ámbitos políticos e quere acadar unha normativa 

específica que non vaia máis alá do necesario para lograr os seus obxectivos e 

aportar vantaxes ao mínimo custe. Trata de aplicar ao ámbito da regulación 

normativa o principio de subsidiariedade. 

 

A mellora da lexislación ten por obxecto para a Comisión garantir: 

 unha toma de decisións aberta e transparente;  

 a participación dos cidadáns e outras partes interesadas ao longo de todo o 

proceso lexislativo e de elaboración de políticas;  

 actuacións da UE baseadas en probas concretas e que teñan en conta as 

súas repercusións;  

 cargas regulamentarias mínimas para as empresas, cidadáns ou 

administracións públicas.  
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A Comisión ten creado ademais o Comité de Control Regulamentario, grupo 

independente de funcionarios e expertos. A súa función consiste en comprobar a 

calidade de todas as avaliacións de impacto e as principais avaliacións nas que se 

basea o proceso de toma de decisións da UE.  

 

A vontade política de mellorar a calidade da lexislación, revisar a lexislación 

existente e actualizala en caso necesario é compartida polas tres principais 

institucións da UE: a Comisión, o Parlamento e o Consello. As tres asinaron o 

acordo sobre a mellora da lexislación, que entrou en vigor en abril de 2016.  

 

Consciente desta necesidade de "lexislar mellor", a propia Lei 1/2016, do 18 de 

xaneiro, de transparencia e bo goberno establece na súa disposición adicional 

sétima: 

 

"Nun prazo de oito meses desde a entrada en vigor desta lei, a Xunta de Galicia 

regulará os mecanismos de planificación e avaliación normativa derivados do 

contido das recomendacións europeas sobre better regulation.  

 

Regularase ademais a existencia dunha memoria de análise de impacto 

normativo, como documento que integre todas as achegas recibidas polo órgano 

directivo impulsor da norma, calquera que sexa a súa procedencia, e máis a súa 

resposta motivada. No caso das iniciativas lexislativas, este documento seralle 

remitido ao Parlamento xunto con cada unha delas". 

 

Como xa temos subliñado en anteriores iniciativas, os mecanismos de 

transparencia e bo goberno funcionan como contrapesos que garanten a 

protección da cidadanía fronte a hipotéticas arbitrariedades do poder público e o 

uso indebido dos cartos ou patrimonio públicos. As incompatibilidades das 

persoas que exerzan altos cargos, a publicidade das actividades do Goberno e o 

exame cidadán de toda esta información supoñen mecanismos de control e de 

limitación do poder estatal ante as liberdades civís. 
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Transcorrido o prazo establecido pola referida disposición adicional sétima da 

Lei 1/2016, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte 

proposición non de lei: 

 

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a regular sen máis dilación os 

mecanismos de planificación e avaliación normativa derivados das 

recomendacións europeas sobre better regulation, dando así cumprimento ao 

establecido na disposición adicional sétima da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 

transparencia e bo goberno. 

 

Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/02/2017 12:33:57 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 03/02/2017 12:34:11 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/02/2017 12:34:20 
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3.3 6970(10/PNC-000707)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa

supresión de cinco rexistros da propiedade na provincia de

Ourense, establecida no Real decreto 195/2017, do 3 de marzo

Publicación da iniciativa, 92, 29.03.2017
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa 

das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis 

Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión 1ª, relativa á actuación da 

Xunta de Galiza diante da decisión do goberno central de pechar 5 rexistros da 

propiedade de Ourense afectando a 38 concellos. 

 

O pasado 4 de marzo saíu publicado no BOE o Real Decreto 195/2017, de 3 de 

marzo, polo que se modifica a demarcación dos Rexistros da Propiedade, Mercantís e de 

Bens Móbeis. Neste Real Decreto suprímense 10 Rexistros da Propiedade en Galiza dos 

que 5 están situados na provincia de Ourense, afectando concretamente a Bande, 

Celanova, Pobra de Trives, Ribadavia e Viana do Bolo, concellos todos eles do rural. 

Nun contexto socioeconómico no que a provincia de Ourense perdeu un 5% de 

poboación nos últimos 8 anos e no que o continuo recorte de servizos da administración 

central está a contribuír a desincentivar a fixación de poboación, esta nova decisión só 

fai afondar nese camiño. Este tipo de decisións tomadas baixo criterios non racionais e 

descoñecendo o territorio sobre as que se aplican repercuten de forma negativa nas 

posibilidades de fixación de poboación nun rural e afástase do necesario reequilibrio 

territorial.  

Con esta reforma, en Ourense, a zona máis afectada, os rexistros de Bande e 

Celanova dependerán de Allariz, o de Viana do Bolo do de Verín e finalmente o de 

Ribadavia do rexistro da propiedade situado no concello de O Carballiño. Esta 
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ordenación imposta polo goberno do Estado non tivo diálogo previo coas localidades 

afectadas e baséase exclusivamente no número de asentos presentados ou en 

interinidades prolongadas na titularidade das prazas, obviando empregar criterios 

propios dun servizo público, como a proximidade á veciñanza e as características da 

poboación e do territorio, onde salientan o avellentamento, a dificultade para a 

mobilidade e a dispersión xeográfica carece de toda lóxica e obedece a un modelo de 

administración centralista que descoñece a realidade do noso país.  

Por poñer un exemplo, a demarcación territorial do Rexistro da Propiedade de 

Viana do Bolo englobaba até o momento os concellos de Viana do Bolo, Vilariño de 

Conso, O Bolo, A Mezquita e A Gudiña. A oficina situada en Viana do Bolo era 

atendida por dúas persoas administrativas e asistía a persoa rexistradora unha vez a 

semana, por estar vacante a praza, cuestión allea á responsabilidade das poboacións 

afectadas e só imputábel á organización administrativa do goberno central. O territorio 

desta demarcación ten unhas características determinadas: conta cunha extensión 

aproximada de 840 km² e 7100 habitantes. Estas cifras dan unha idea das dimensións e 

da dispersión da poboación que hai nestes concellos. Esta demarcación ten ademais 

raíces históricas e de identidade e funciona ininterrompidamente dende fai máis dun 

século. 

Cómpre sinalar que todos os rexistros que se suprimirán en xuño no noso país 

están radicados no rural e que a supresión do servizo traerá como consecuencia na 

provincia de Ourense a afectación a máis de 58.000 concellos distribuídos en 38 dos 92 

concellos que ten a provincia e que se verán obrigados a enfrontar un novo hándicap por 

viviren nestes lugares. Máis aínda, cómpre recordar que este é un servizo pagado pola 

cidadanía e que polo tanto nin sequera se pode imputar esta nova minoración de 

servizos ao aforro e á austeridade. 
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Ademais, diante desta cuestión está a haber unha coincidencia entre as alcaldías 

afectadas, de diferente cor política e a propia Deputación Provincial, polo que é 

necesario que tamén a Xunta de Galiza se posicione a carón da poboación ourensá e lle 

lance unha mensaxe de oposición ao recorte deste servizo no rural galego.  

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª: 

“O Parlamento Galego acorda:  

1. Instar á Xunta de Galiza a defender o mantemento dos Rexistros da 

Propiedade no territorio da provincia de Ourense nas condicións actuais debido ás 

consecuencias que ten nesta o alto grao de afectación agravado pola dispersión 

territorial e demandar do goberno central a rectificación da eliminación de Rexistros da 

Propiedade ourensás que se recolle no Real Decreto 195/2017.  

2. Dar traslado deste acordo ao Presidente do Goberno do Estado e ao Ministerio 

de Xustiza. 

3. Dar traslado deste acordo aos concellos afectados e á FEGAMP.” 

 

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 
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Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xosé Luis Bará Torres na data 23/03/2017 13:11:24 

 

Ana Pontón Mondelo na data 23/03/2017 13:11:28 
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