
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 2.ª,

ORDENACIÓN TERRITORIAL, OBRAS

PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE E

SERVIZOS
 

Día: 20.09.2017        Hora: 10:30



'¼, tÑDE GAUCA 
REXISTR(.) XELADA 

Núm. 

A Comisión 2.,  Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, da 
que vostede forma parte, reunirase o próximo día 20 de setembro de 2017, ás 10.30 
horas, no pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto único.- Preguntas 

1.1 	12951 (10/POC-002221) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Fernández Prado, Martín e 6 máis 
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa reordenación e a 
planificación do transporte público de viaxeiros en Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  158, do 04.08.2017 

1.2 	13556 (10/POC-002370) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis 
Sobre a data límite da concesión administrativa da empresa Elnosa en 
Lourizán 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 166, do 31.08.2017 

1.3 	13949 (1OIPOC-002476) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pierres López, María Luisa e 3 máis 
Sobre as dificultades para incluír os hórreos nas subvencións xestionadas 
polas ARIS con cargo ao "Plan estatal de vivenda", e a necesidade de facer 
mención expresa a estas construcións no "Plan estatal de vivenda 2018- 
2021" 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 166, do 31.08.2017 

1.4 	14495 (1OIPOC-002694) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 3 máis 
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar no futuro as 
situacións de saturación polo exceso de visitantes rexistradas no mes de 
agosto de 2017 no Parque Nacional das Illas Atlánticas, así como as razóns 
existentes para non realizar labores de control e inspección previos para 
evitalas 
Publicación da iniciativq, BOPG n.° 168, do 04.09.2017 

1.5 	14518 (1OIPOC-002699) 



PARLAMENTO DE GALI 
F4EXISTRO XERAL SAÍDA 

T2OÌi1 
Núm. LyJ..cf 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa implantación das 
novas concesións do transporte público e o traballo realizado polas 
empresas adxudicatarias dos estudos previos, os datos referidos ás 
alegacións presentadas e a tramitación das solicitudes de cambios 
formuladas poios concellos para adaptalas ás necesidades da poboación, así 
como as medidas previstas para corrixir o seu impacto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  170, do 06.09.2017 

1.6 	14649 (10/POC-002709) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Sánchez García, Antón 
Sobre a localización e a actividade da planta de almacenamento e 
valorización de residuos industriais situada no lugar da Furoca, na 
parroquia de San Paio, no concello de Coristanco 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 170, do 06.09.2017 

1.7 	14904 (1OIPOC-002731) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para evitar 
o impacto da proxección dunha planta de produción de asfalto na canteira 
de Bouzas, no concello de Xinzo de Limia, nas condicións ambientais, 
poboacionais e agropecuarias do contorno, así como na zona ZEPA 
próxima, a realización dalgunha avaliación ao respecto e a garantía da 
axeitada xestión dos residuos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 170, do 06.09.2017 

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

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2017 

Jaime Castiñeira Broz 

Presidente da Comisión 

Asinado dixitalmente por: 

)aime Castiñeira Broz na data 11/09/20 17 13:05:20 
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Reunión da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,

Medio Ambiente e Servizos

Día: 20.09.2017        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1. Preguntas orais



 

 

Reunión da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,

Medio Ambiente e Servizos

Día: 20.09.2017        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.1 12951(10/POC-002221)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fernández Prado, Martín e 6 máis

Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa

reordenación e a planificación do transporte público de

viaxeiros en Galicia

Publicación da iniciativa, 158, 04.08.2017



 

 

 
 Á Mesa do Parlamento  
 
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo Trenor 
López, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, Julia Rodríguez Barreira e Jacobo 
Moreira Ferro deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia ao 
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, 
presentan ante esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral en Comisión 2ª Ordenación 
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios. 
 
 
Na pasada comparecencia a petición propia da Conselleira de Infraestruturas e 
Vivenda neste Parlamento, anunciou que o transporte público ocupará, -e de feito xa a 
está a ocupar- boa parte do traballo da Consellería nesta lexislatura, co obxectivo que 
os galegos dispoñan dun transporte público competitivo e eficiente, que responda ás 
demandas e necesidades de desprazamento dos nosos veciños.  
 
Para acadar iso, o Goberno Galego xa está a abordar a reordenación e planificación do 
sistema de transporte público de viaxeiros de Galicia, para mellorar este servicio, en 
especial para garantir unha mellor cobertura territorial do transporte público, 
especialmente no rural, coa incorporación de sistemas de reserva como o transporte 
baixo demanda, ofrecendo aos nosos veciños un servizo moderno, eficiente e de 
calidade.  
 
A Xunta de Galicia ten iniciado os estudos destinados á planificación do novo mapa de 
servizos de pasaxeiros en seis ámbitos territoriais de Galicia, o que permitirá adaptar 
os servizos á realidade dos actuais asentamentos poboacionais, nos que a 
participación da poboación é esencial para acadar servizos axustados ás necesidades 
do cidadán.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte Pregunta Oral 
para a súa resposta en Comisión:  
 
 
-Cales son os avances dos traballos e qué previsións manexa a Xunta de Galicia para 
a reordenación e planificación do transporte público de viaxeiros en Galicia?  
 
 
 
Santiago de Compostela, 21 de Xullo de 2.017 
 
 



 

 

Asinado dixitalmente por: 

 
Martín Fernández Prado na data 21/07/2017 10:08:56 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 21/07/2017 10:09:38 

 
Marta Novoa Iglesias na data 21/07/2017 10:09:46 

 
Gonzalo Trenor López na data 21/07/2017 10:10:03 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 21/07/2017 10:10:19 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 21/07/2017 10:10:31 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 21/07/2017 10:10:57 

 



 

 

Reunión da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,

Medio Ambiente e Servizos
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Orde do día

 

 

1.2 13556(10/POC-002370)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre a data límite da concesión administrativa da empresa

Elnosa en Lourizán

Publicación da iniciativa, 166, 31.08.2017



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, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado 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 2.ª, Ordenación 

Territorial, Obras Públicas Medio Ambiente e Servizos. 

 

Dende finais dos anos sesenta, Elnosa ocupa unha importante superficie na 

marxe esquerda da ría de Pontevedra, entre os municipios de Pontevedra e 

Marín, en concreto, son 12.587 metros cadrados, parcela resultante da 

concesión administrativa. 

No ano 2011, o que fora conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas sinalaba como tempo límite para Elnosa o día 7 de xaneiro 

de 2014 mediante a renovación da súa autorización ambiental integrada 

(AAI). O feito é que as empresas electroquímicas están obrigadas a 

efectuar un cambio tecnolóxico no seu sistema de produción de cloro (que 

segue a utilizar mercurio, prohibido pola lexislación da UE) substituíndo a 

actual tecnoloxía por outra chamada de membrana. A Consellería esixía 

tamén o traslado da factoría a outras situacións, pero tempo despois a 

compañía “CUF-Quimigal”, actual propietaria da empresa electroquímica, 

pretendía permanecer na parcela en Lourizán. 

Agora resulta que o 11 de decembro será o último día no que Elnosa poderá 

utilizar mercurio para producir cloro en Lourizán por orde da UE e así o ten 

comunicado a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, 

polo que a AAI non se podería prorrogar se Elnosa continúa elaborando 

cloro con mercurio.  

 

O curioso de todo isto é que, polo momento, a Dirección Xeral de Costas 

non ten ofrecido información sobre a prórroga para permanecer nos terreos 

de Lourizán. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Coincide o Goberno galego no 11 de decembro de 2017 como data 

límite para a empresa Elnosa en Lourizán (Pontevedra)? 

2. Vai prorrogar a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio a AAI para Elnosa? 

3. Vai esixir a consellería o traslado da factoría a outra situación? 

4. Ten recibido o Goberno galego algunha resolución da Dirección 

Xeral de Costas sobre a prórroga a Elnosa para permanecer nos 

terreos de Lourizán? 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

  

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 02/08/2017 11:43:44 

 
Raúl Fernández Fernández na data 02/08/2017 11:43:51 

 
María Luisa Pierres López na data 02/08/2017 11:43:56 

 



 

 

Reunión da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,

Medio Ambiente e Servizos

Día: 20.09.2017        Hora: 10:30
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1.3 13949(10/POC-002476)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Pierres López, María Luisa e 3 máis

Sobre as dificultades para incluír os hórreos nas subvencións

xestionadas polas ARIS con cargo ao "Plan estatal de

vivenda", e a necesidade de facer mención expresa a estas

construcións no "Plan estatal de vivenda 2018-2021"

Publicación da iniciativa, 166, 31.08.2017



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 

 

María Luisa Pierres López, Raúl Fernández Fernández, Patricia Vilán 

Lorenzo e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado 

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 

2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 

 

España é un país rico en diversidade cultural e patrimonial, e Galicia é, sen 

dúbida, un dos territorios con máis identidade e patrimonio cultural, moi 

diferenciado do resto do panorama nacional. 

 

A arquitectura é unha das manifestacións culturais  máis populares pola súa 

visibilidade e entidade. E parellas ás arquitecturas, están todas as pequenas 

manifestacións etnográficas que xorden moitas veces ao seu carón, con 

tipoloxías construtivas características e singulares,  como expresión da 

cultura e modos de vida tradicionais e propios do pobo galego.  Son moitos 

os que, chegados á nosa terra, se sorprenden nun primeiro ollar, coas 

palleiras, hórreos, cruceiros e petos de ánimas distribuídos por todo o 

territorio.  

 

A política actual da Consellería de Vivenda e Infraestruturas en moitas das 

súas  actuacións en materia de vivenda e solo,  conta coa colaboración das 

Áreas de Rehabilitación (integrais, rurais e de cascos históricos) que son a 

base principal das actuacións de rehabilitación en contornos urbanos por 

parte do IGVS, e en colaboración dos concellos. 

 

Os plans e programas de rehabilitación atenden principalmente a vivendas 

de promoción pública ou privada,  edificios ou infravivendas. 

 

As oficinas dos ARIS acollen as competencias que o IGVS lles dote en 

cada momento. A día de hoxe o seu labor pasa pola tramitación das axudas 

derivadas do Plan estatal de vivenda aínda en vigor, do período 2013-2016 

e en concreto do programa de rexeneración e renovación urbana. O resto de 

subvencións da Xunta de Galicia en materia de vivenda son xestionadas 

directamente polo IGVS, o que supón unha dificultade de xestión evidente 
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para a cidadanía, polo que supón a tramitación a través de diferentes 

organismos de axudas que son moitas veces complementarias e referentes a 

unha mesma obra. 

 

Existe unha grande esquecida na política de rehabilitación de Galicia, e son 

todos eses elementos etnográficos, especialmente aqueles que naceron 

como anexos e parte necesaria das vivendas, os hórreos. Elementos que por 

falta de axudas, e sendo considerados BIC no caso dos anteriores ao 1901, 

son máis entendidos como cargas para os propietarios, o que os fai perigar 

seriamente. 

 

Os hórreos sufriron durante anos, e coa perda do seu uso orixinario, 

verdadeiras agresións, desmantelamentos e traslados, cun novo valor 

decorativo e perdendo a súa vinculación coa vivenda tradicional galega que 

nunca debera perder. 

 

Son moitas as proteccións de elementos singulares en vivendas e 

edificacións de Galicia, baseadas no interese das fachadas, do ritmo dos 

ocos, de existencia de patíns e escaleiras singulares, carpinterías 

orixinarias, escudos nas fachadas, etc.. Ningún destas condicións e 

elementos poden entenderse de forma allea á edificación. Cuestión que 

debera entenderse do mesmo modo cos hórreos. 

 

A realidade é que na tramitación das axudas que outorga o Plan estatal de 

vivenda ás oficinas dos ARIS, teñen serios problemas para introducir nas 

axudas a incorporación destas construcións adxectivas dentro do programa 

de necesidades da vivenda, tendo en conta a súa superficie como parte 

indivisible da vivenda. Algo que non se pon en dúbida cos trasteiros ou 

almacéns que forman parte de vivendas plurifamiliares ou unifamiliares no 

resto do territorio nacional. Caso de interese especial é o núcleo de 

Combarro en Poio, tamén declarado ARI, e onde a presenza dos hórreos 

claramente vinculada ás vivendas, compón unha das contornas patrimoniais 

máis singulares de Galicia. 

 

Entendemos que dado que as axudas específicas para a rehabilitación e 

conservación destes elementos etnográficos son inexistentes por parte da 

Xunta de Galicia, é preciso facer as dilixencias precisas para que no Plan 

estatal de vivenda 2018-2021, agora en trámite de borrador, se introduza 
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expresamente a inclusión dos hórreos ou elementos etnográficos ligados a 

vivendas, como construcións auxiliares e integrantes das mesmas, entrando 

dentro dos feitos subvencionables. A realidade é que o borrador actual do 

novo plan contempla un incremento das axudas para aqueles “edificios” 

catalogados ou BIC , pero sen clarificar se un hórreo ou palleira entra nesa 

consideración de “edificio”. Algo que deixa a moitas vivendas con hórreos, 

que son BIC, ao obxecto de interpretacións. De aí a necesidade de 

clarificalo debidamente. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. É coñecedor o Goberno galego da falta de incentivos e axudas para a 

rehabilitación e mantemento de elementos etnográficos tales coma os 

hórreos? 

 

2. Cónstanlle as dificultades para xustificar a inclusión dos hórreos 

como parte das vivendas e, polo tanto, de acceder ás subvencións 

xestionadas polas ARIS e con cargo ao “Plan estatal de vivenda” 

vixente? 

 

3. Entende como necesario facer as xestións necesarias para que no 

“Plan estatal de vivenda 2018-2021” , agora en fase de borrador, 

clarifique aos hórreos e resto de elementos etnográficos vinculados ás 

vivendas  como partes das mesmas e, polo tanto, tamén merecedores 

das axudas e subvencións nos casos que corresponda? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Raúl Fernández Fernández 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 08/08/2017 16:21:37 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/08/2017 16:21:42 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/08/2017 16:21:46 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/08/2017 16:21:50 
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1.4 14495(10/POC-002694)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis e 3 máis

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar no

futuro as situacións de saturación polo exceso de visitantes

rexistradas no mes de agosto de 2017 no Parque Nacional das

Illas Atlánticas, así como as razóns existentes para non

realizar labores de control e inspección previos para

evitalas

Publicación da iniciativa, 168, 04.09.2017



 
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Davide Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo  e 

Marcos Cal Ogando, deputados e deputada do   Grupo Parlamentar de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, sobre a 

situación do Parque nacional das Illas Atlánticas.  

 

 

A xestión de todo o que ten a ver co Parque nacional das Illas Atlánticas está a 

ser un auténtico despropósito. Dende a lamentable campaña de promoción 

promovida e logo retirada polo concello de Vigo, a falta de xestión contra os 

lumes evidenciada no incendio que afectou a Illa de Cortegada no 2016, ata a 

actual situación de colapso por exceso de visitantes nas illas Cíes, demostran   a 

necesidade de elaborar con rigor e seriedade o Plan reitor de usos que permita 

acabar co actual descontrol que sufre o Parque nacional.  

 

A  situación provocada polo exceso de prazas vendidas para acceder ás illas Cíes, 

cun  límite diario de 3.000 persoas entre visitantes e campistas, ten posto en 

perigo a seguridade dos viaxeiros e visitantes pero tamén o ecosistema das illas.  

 

A falta de control sobre a venda de billetes, para obrigar a que se axusten á 

normativa, e o escaso impacto das sancións sobre o beneficio das empresas 

explotadoras, demostran a falla de interese das administracións públicas en 

protexer e preservar  as Illas Atlánticas, superando o actual modelo de parque 

temático .  

 

A lamentable imaxe ofrecida durante estes días supón un enorme descrédito para 



 
 

 

 

o noso país por mor dunha administración que deixa facer en beneficio das 

empresas privadas, ata que a situación se volve insostible.  

 

Compre analizar as causas e responsabilidade do acontecido para resolver quen 

se fai cargo do prexuízo causado, e habilitar os mecanismos de control previos 

que eviten futuros abusos e garantan a preservación dun dos nosos paraísos 

naturais.  

 

Por estes motivos, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as seguintes 

Preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

 

1.) Que medidas ten previsto realizar a Xunta para evitar no futuro que se 

repitan as situacións de colapso sufridas durante este mes de agosto no 

parque nacional das Illas Atlánticas? 

 

2.) Cales foron os motivos polos que non se realizaron labores de control e 

inspección  previas que evitasen esta situación? 

 

Santiago de Compostela, 23 de agosto  de 2017. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 24/08/2017 13:46:14 

 

David Rodríguez Estévez na data 24/08/2017 13:46:24 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 24/08/2017 13:46:35 



 
 

 

 

 

Marcos Cal Ogando na data 24/08/2017 13:46:44 

 



 

 

Reunión da Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,

Medio Ambiente e Servizos

Día: 20.09.2017        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.5 14518(10/POC-002699)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa

implantación das novas concesións do transporte público e o

traballo realizado polas empresas adxudicatarias dos estudos

previos, os datos referidos ás alegacións presentadas e a

tramitación das solicitudes de cambios formuladas polos

concellos para adaptalas ás necesidades da poboación, así

como as medidas previstas para corrixir o seu impacto

Publicación da iniciativa, 170, 06.09.2017
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla 

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

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral en Comisión. 

 

Ao longo do mes de agosto sucedéronse as queixas, alegacións e reclamacións 

relativas aos novos contratos do chamado Plan de Transporte Público adxudicados pola 

Xunta de Galiza e que entraron en vigor a comezos de agosto. 

Estas reclamacións producíronse en todas as zonas dos novos contratos e foron 

formuladas tanto por persoas usuarias como por parte dos concellos. E ademais de facer 

constar o empeoramento do servizo polo cambio ou supresión de liñas, servizos e 

horarios, alertan sobre as consecuencias que se poden producir co comezo do curso 

escolar no mes de setembro. 

Segundo se desprende de informacións non oficiais, como resposta a estas 

queixas a Xunta de Galiza comunicoulle ás concesionarias a posibilidade de facer 

cambios no servizo, chegándose a recuperar nalgúns casos as liñas e horarios antigos, o 

que suporía unha modificación das condicións dos novos contratos. 

Esta situación pon en evidencia o que vén denunciando o grupo parlamentar do 

BNG desde o inicio do procedemento para a adxudicación dos novos contratos do Plan 

de Transporte: as présas, a falta de información e de participación, e o escurantismo que 

caracteriza todo o proceso. 
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E en relación co anterior, o acontecido até agora pon en evidencia o deficiente 

traballo das empresas encargadas de facer os estudos previos para a definición da 

proposta das novas concesións (polos que cobraron máis de 800.000 euros), a cerrazón 

da Xunta de Galiza ante as advertencias dos erros e deficiencias destas propostas, e a 

necesidade de consensuar todos estes cambios coas partes interesadas, nomeadamente 

cos concellos.  

A sucesión de decisións precipitadas, unilaterais e non negociadas por parte da 

Xunta de Galiza deu lugar a unha situación caótica, a un empeoramento do servizo e a 

unha desfeita que aínda vai ir a peor co comezo do novo curso. 

 

Polo anteriormente exposto, formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

1. Como valora o goberno galego a implantación das novas concesións do 

transporte público? 

2. Que valoración lle merece o traballo realizado polas empresas adxudicatarias 

dos estudos previos para a implantación dos novos contratos zonais? 

3. Considera que foi un bo investimento destinar máis de 800.000 euros a uns 

estudos que teñen numerosos erros e que deron lugar a un gran desbaraxuste polos 

cambios introducidos en materia de rotas, horarios e servizos? Ten previsto a 

administración penalizar as empresas polo deficiente traballo realizado ou prevé pagar o 

totalidade do prezo de adxudicación? 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

4. Cantas reclamacións, alegacións ou queixas por escrito se recibiron por parte 

da administración galega e cantas delas corresponden a persoas usuarias e cantas a 

concellos? 

5. Unha vez que comezaron as novas concesións, cantos e que concellos 

presentaron escritos solicitando cambios nas novas concesións para adaptar as rotas, 

servizos e horarios ás necesidades da poboación? 

6. Autorizou a Xunta de Galiza ás empresas adxudicatarias a realizar cambios 

nas novas concesións aos poucos días de entrar en vigor para calmar as protestas das 

persoas usuarias? En caso afirmativo, en cantas e en que concesións? 

7. Que medidas prevé adoptar o goberno galego para corrixir o caos provocado 

pola súa decisión de impoñer o Plan de transporte público sen a necesaria participación 

e diálogo cos concellos? 

 

Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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1.6 14649(10/POC-002709)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón

Sobre a localización e a actividade da planta de

almacenamento e valorización de residuos industriais situada

no lugar da Furoca, na parroquia de San Paio, no concello de

Coristanco

Publicación da iniciativa, 170, 06.09.2017



 
 

 

 

   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, deputado do 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 2.ª. 

 

O 11 de xuño de 2013 outórgase licenza urbanística e de actividade, do Concello 

de Coristanco, para a instalación definida no Proxecto Básico e de Execución de 

Planta de Compostaxe na Furoca-San Paio. 

En xuño de 2013 redáctase o Proxecto Básico e de Execución de Ampliación de 

Planta de Compostaxe na Furoca-San Paio. Este Proxecto ten unha Adenda nº1, 

redactado con data de xullo 2013, que emenda as deficiencias detectadas a 

petición do Concello de Coristanco. 

En maio de 2014 danse por finalizadas as obras da Planta de Compostaxe na 

Furoca. 

En novembro de 2015 redáctase o Proxecto Básico e de Execución de Planta de 

Valorización e almacenamento de residuos industriais e urbanos non perigosos 

na Furoca. 

En data de Setembro do ano 2016 redáctase o proxecto de Estudo de Impacto 

Ambiental Simplificado baixo o título “Planta de Almacenamento e Valorización 

de Residuos Industriais no lugar da Furoca Coristanco”. 

En data 10/11/2016 realízase a exposición pública do devandito proxecto na 

páxina web da Consellería de medio Ambiente e Ordenación do Territorio co 

número de Expediente 2016/0147. 



 
 

 

 

A localización onde se atopa situada a mencionada actividade, e a que se 

pretende obter, está situada na Parroquia de San Paio, Concello de Coristanco, ao 

nomeamento de Piñeiral Grande, concretamente a unha distancia de 252 metros 

lineais do núcleo da Furoca, distancia medida desde o extremo da nave existente, 

ao comezo do mencionado núcleo.  Distancia a cal non coincide coa reflectida no 

devandito proxecto de E.I.A simplificado, a cal pon aproximadamente 512 m, 

proxecto que a día de hoxe atópase en exposición pública. 

A calificación urbanística sobre o que se asentan as instalacións é a de Solo 

Rústico de Protección Agropecuaria “S.R.P.A.”. 

Este tipo de actividades, “planta de Tratamento de residuos da construción”, 

deberanse situar nun lugar máis idóneo e apropiado como pode ser un polígono 

ou un parque industrial. 

Outro aspecto que se debe ter en conta á hora de almacenar este tipo de residuos, 

“Residuos de Construción e Demolición” R.C.D, é que en moitas ocasións 

existen fraccións de residuos de carácter perigoso asociadas a estes, o cal non se 

contemplou no devandito proxecto de E.I.A simplificado, por exemplo o amianto 

nos antigos ferros de fibrocemento, ou restos de chumbo, incluso sellantes ou 

illantes que conteñen fraccións de residuos perigosos. 

Por outra banda os desaugues procedentes da instalación verten ao medio natural 

sen ningún tipo de tratamento, concretamente a unha pequena presa que acaba 

desembocando no río Vao, afluente importante do río Anllóns. 

Tampouco consta ningunha autorización de vertidos por parte do Ente Público 

Augas de Galicia. 

A ubicación tampouco parace a idónea pola falla de infraestruturas básicas 

adecuadas, coma é o caso dos viais de acceso ás instalacións, que son camiños 

rurais de terra, ou asfaltado superficial,  cun ancho aproximado entre los 4 – 6 



 
 

 

 

metros, sen incluír o acceso a través do núcleo rural de A Furoca, cuns anchos de 

vía menores. 

A ubicación da presente empresa para o tratamento de lodos e a futura actividade 

de xestión de residuos da construción e demolición, non é o apropiado. 

Este tipo de instalación precisan de estar en zonas con infraestruturas axeitadas, 

para evitar impactos ambientais e sobre a vida das persoas. 

Están a proliferar iniciativas para a xestión de residuos industriais que procuran 

terreos rústicos, baratos, pero que non contan coas instalación e accesos idóneos 

procurando maximizar os beneficios, pero entendemos que ten que existir unha 

ordenación que o impida. 

 Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas para resposta oral en Comisión: 

1) É coñecedora a Xunta de Galicia de que a empresa non está conectada á rede 

municipal de saneamento? 

2) Considera que é posible incrementar a actividade da empresa, ampliándoa a 

“Tratamento de residuos industriais” nesta ubicación sen causar prexuízos á 

veciñanza e impactos ambientais? 

3) Comparte o criterio de que estas actividades deben estar ubicadas, 

prioritariamente, en zonas industrias? 

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2017. 

 

 Asdo.: Antón Sánchez García 

  Deputado do G.P. de En Marea. 
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Antón Sánchez García na data 28/08/2017 13:31:32 
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1.7 14904(10/POC-002731)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego

para evitar o impacto da proxección dunha planta de produción

de asfalto na canteira de Bouzas, no concello de Xinzo de

Limia, nas condicións ambientais, poboacionais e

agropecuarias do contorno, así como na zona ZEPA próxima, a

realización dalgunha avaliación ao respecto e a garantía da

axeitada xestión dos residuos

Publicación da iniciativa, 170, 06.09.2017
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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 na Comisión 2ª, relativa á proxección dunha planta 

de produción de mestura bituminosa en quente na canteira de Bouzas, nº266, de Parada 

de Ribeira no concello de Xinzo da Limia. 

 

Recentemente, a concesión de licenza de obra por parte da Xunta de Goberno do 

Concello de Xinzo para a proxección dunha planta de produción de mestura bituminosa 

en quente na canteira de Bouzas reavivou inquedanzas na veciñanza da contorna, pois 

supón a reactivación dun proxecto paralizado desde 2014 e que ten numerosas dúbidas 

canto ao impacto ambiental que pode supoñer.  

Cómpre recordar que xa o 22 de maio de 2014 fíxose pública a avaliación de 

incidencia ambiental. Daquela fora solicitado un informe preceptivo ao Concello, 

emitido no senso de que a actividade non é compatíbel co uso do chan (rústico de 

protección forestal) pero que podería ser autorizada pola Xunta. Posteriormente, o 11 de 

xuño 2014 fíxose pública a resolución da declaración de incidencia ambiental favorábel 

á realización da actividade. Unha vez foi pública e coñecida esta situación a causa dos 

trámites municipais, numerosas entidades sociais, ecoloxistas e veciñais coa súa 

presentación pública a finais de xuño do 2014 alegaron e protestaron contra este 

proxecto posto que a colocación deste implica moitos riscos pola súa proximidade ás 

poboacións e a zonas delicadas desde un punto de vista ambiental. Por exemplo, a 
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proximidade á zona ZEPA da Limia, zona de especial protección para as aves, cuxa 

finalidade é a protección e conservación do hábitat e das especies de aves definidas na 

contorna que abrangue 6.939,20 ha dos concellos da Porqueira, Bande, Rairiz de Veiga, 

Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Xinzo de Limia, e 

Xunqueira de Ambía. Ademais, alén de englobar o LIC de Veiga de Ponteliñares. 

Ademais, cómpre recordar a unidade social e política neste tema e que por 

exemplo mesmo o 28 de xullo de 2014 tivo lugar un pleno extraordinario urxente no 

Concello de Xinzo de Limia no que foi aprobada por unanimidade unha moción 

rexeitando a planta e instando á Xunta a que lle denegue a licenza, como tamén foi 

aprobada unha moción no mesmo sentido, a proposta do Bloque Nacionalista Galego, 

na Deputación de Ourense, tamén por unanimidade.  

Máis aínda, cómpre recordar que a Limia é unha zona con importantes 

problemas ambientais derivados da emisión de residuos derivados das numerosas 

granxas existentes, ademais de ser unha zona profundamente castigada pola crise 

económica, a perda de poboamento e a crise no sector agrario. Polo tanto, todas as 

decisións que no presente supoñan unha posíbel afectación á contorna deben ter unha 

avaliación aínda máis rigorosa e actualizada canto ao seu impacto.  

En vista do rexeitamento social que a implantación dunha planta deste tipo 

desatou hai anos en Xinzo, sorprende que con data 29 de maio de 2017 o Concello de 

Xinzo de Limia tomara, sen previa información pública á veciñanza, a decisión de 

conceder licenza urbanística para a devandita planta desestimando todas as alegacións 

presentadas por colectivos sociais e medioambientais. Uns acontecementos diante dos 

que a veciñanza ten demandado explicacións a respecto desta situación, sendo ignoradas 

polas administracións competentes. 
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Polo tanto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na 

Comisión 2ª: 

- Que medidas levou ou vai levar a cabo o goberno galego para garantir que o 

proxecto de produción asfáltica para a canteira de Bouzas (Xinzo) non colide coa 

protección que precisan as condicións medioambientais, poboacionais e agropecuarias 

da zona? 

- Considera o goberno galego que está garantida a adecuada xestión dos 

residuos? 

- Ten avaliado o goberno galego o posíbel impacto negativo na produción 

agropecuaria profesional e familiar da contorna? De que forma? 

- Como garante o goberno galego que o proxecto non teña un impacto negativo 

na zona ZEPA próxima? 

- Coñece o goberno galego as razóns polas cales se veñen de retomar e acelerar 

os trámites suspensos desde 2014? 

- Por que o goberno galego rexeita interceder na procura de consenso veciñal 

arredor desta cuestión? 

- Coñece o goberno galego por que o Partido Popular mudou de opinión a 

respecto desta instalación? 

 

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2017 
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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 31/08/2017 11:58:02 

 

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2017 11:58:07 

 

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2017 11:58:09 
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