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1. Proposicións non de lei en Comisión



 

 

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

Medio Ambiente e Servizos

Día: 06.10.2015        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.1 17104(09/PNC-001395)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para

favorecer a mobilidade peonil e ciclista entre os concellos

de Pontevedra e Poio

Publicación da iniciativa, 230, 04.02.2014
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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 

 

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

deputada e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández 

Fernández e José Antonio Sánchez Bugallo, a través do seu 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 en 

Comisión. 
 

Exposición de motivos 
 

A ponte da Barca é unha infraestrutura de gran importancia para canalizar o 

tráfico entre Pontevedra e Poio, así como para os concellos situados ao 

longo da beira norte da ría. 

 

Os socialistas somos conscientes de que as decisións que afectan á 

mobilidade dos cidadáns de diferentes municipios, máis aínda cando se 

trata dunha ampla bisbarra, deben emanar sempre da coherencia e deben 

estar apoiadas en cuestións técnicas e en datos obxectivos, así como no 

diálogo coas institucións e administracións implicadas. A improvisación e a 

experimentación aproveitando a oportunidade dunhas obras temporais non 

é nin debe ser nunca un plan de traballo a seguir. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

Comisión: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:  

  

1. Comprometer a súa colaboración para remover as dificultades que 

existen á mobilidade peonil entre a ponte das Correntes e a zona 

inmediata á Comandancia da Garda Civil, no concello de Poio. 

 

2. Que, nun prazo non superior a tres meses, a Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas confirme a súa disposición a 

presentar posibles actuacións de mellora da mobilidade peonil e 

ciclista entre os concellos de Pontevedra e Poio, solucionando así os 
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problemas de seguridade viaria que actualmente presenta a zona da 

Barca. 

 

3. Que se proceda á elaboración dun estudo para a construción dunha 

pasarela peonil - ciclista sobre as pilastras do antigo trazado 

ferroviario e un paseo ata as praias de Lourido (Poio).  

  

 

  Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2014 

 

 

Asdo.:  Patricia Vilán Lorenzo 

        Raúl Fernández Fernández 

        José Antonio Sánchez Bugallo  

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

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/01/2014 12:13:16 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/01/2014 12:13:22 
 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 10/01/2014 12:13:27 
 
José Luís Méndez Romeu na data 10/01/2014 12:13:32 
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1.2 38371(09/PNC-003217)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 3 máis

Sobre as actuacións que debe facer a Xunta de Galicia para

abordar a rehabilitación das vivendas do casco histórico de

Betanzos no vindeiro exercicio

Publicación da iniciativa, 509, 27.08.2015
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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 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa 

deputado-portavoz José Luís Méndez Romeu, e dos deputados José 

Antonio Sánchez Bugallo, Raúl Fernández Fernández e da deputada 

Patricia Vilán Lorenzo, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

Proposición non de lei en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, 

Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

Exposición de motivos 

 

As Áreas de Rehabilitación Integral son un instrumento da 

Administración para acometer plans de rehabilitación de áreas urbanas, 

cascos históricos e outras, sempre que cumpran determinados 

requisitos. No momento actual están aprobadas 81 polo Instituto 

Galego de Vivenda e Solo. 

 

Entre elas a de Betanzos.  A importancia do casco histórico desa 

cidade, unha das sete vellas capitais de Galicia, está fóra de dúbida. De 

feito tratase dunha das estampas máis coñecidas de Galicia, pola 

perfecta mestura de edificación residencial tradicional e de edificios 

nobres. No casco histórico abícanse ademais notables exemplos de 

arquitectura relixiosa como as igrexas de Santo Domingo, Santiago, 

San Francisco ou Santa María do Azogue e de arquitectura civil como o 

Centro Internacional da Estampa Contemporánea, obra de González 

Villar, o vello Concello ou o Museo das Mariñas. 

 

Máis o deterioro de moitos edificios residenciais dese casco histórico é 

notable, mesmo algúns en estado de ruína. A Xunta de Galicia mercou 

dez deses edificios que agardan apuntalados pola súa rehabilitación. No 

ano 2010 anunciábase que serían rehabilitados como vivendas de 

protección oficial e promoción pública. Ata hoxe ningunha actuación. 

Mesmo a consignación orzamentaria foi reducida, dos 100.000 euros 

previstos no ano 2013 a 48.699 euros, no 2014 e 20.000 no ano en 

curso.  
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Cómpre recuperar o investimento necesario para rematar esa actuación 

e ó mesmo tempo axudar a rehabilitación de promoción privada en 

beneficio da salvagarda dunha área de excepcional carácter na 

arquitectura tradicional galega. 

 

 Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte Proposición non de lei en comisión: 

 
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a abordar no vindeiro 

exercicio a rehabilitación das vivendas do casco histórico de Betanzos 

de titularidade autonómica e a incrementar as axudas para 

rehabilitación de vivendas pola iniciativa privada no devandito espazo. 

 

 Pazo do Parlamento, 30 de xuño de 2015 

 

  Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

  Deputado-portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

  Asdo.: José Antonio Sánchez Bugallo 

    Raúl Fernández Fernández 

    Patricia Vilán Lorenzo 

  Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

   

 
 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 30/06/2015 10:10:57 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 30/06/2015 10:11:05 

 
Raúl Fernández Fernández na data 30/06/2015 10:11:18 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 30/06/2015 10:11:25 
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1.3 40132(09/PNC-003365)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa prórroga da concesión e cos terreos que está a

ocupar Ence na ría de Pontevedra

Publicación da iniciativa, 516, 10.09.2015



 

 

 

     

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

O grupo parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, a iniciativa do seu deputado 

Antón Sánchez García, a través do seu portavoz Xosé Manuel Beiras Torrado, 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 medidas de actuación a prol do 

traslado de ENCE e de comprimento e execución de instrumentos de ordenación e de 

sentenzas xudiciais. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A día de hoxe é clara a aposta do Partido Popular de utilizar todos os instrumentos ao 

seu alcance para garantir a permanenecia de ENCE na Ría de Pontevedra, e si para elo é 

preciso, sin respetar a lexislación ou mesmo sentencias xudiciais. Baixo a excusa da 

defensa do emprego, pretende pasar por riba de normativa mesmo asinada polo actual 

presidente da Xunta de Galicia e de sentenzas do Tribunal Supremo. 

 

A Disposición Adicional do Adicional 3ª. do POL, cuestionada por ENCE e ELNOSA no 

seu recurso, pero avalada polo TSXG que desestimou dito recurso, determina o 

seguinte : “En coordinación co establecido nas DOT, no espazo actualmente ocupado 

polas instalacións da empresa Ence situadas en Lourizán, na ría de Pontevedra, prevese 

un ámbito de recualificación sobre a Área de Mellora Ambiental e Paisaxística. O 

obxecto desta área é o da recuperación do espazo que quedará vacante coa 

materialización do traslado destas instalacións a outra localización dentro da propia 

bisbarra de Pontevedra no horizonte do ano 2018.  

Dada a importancia que para este ámbito e o seu contorno suporá a citada 

transformación, considérase necesario regulala mediante esta disposición adicional. En 

concreto, deberase:  

1. Favorecer a conectividade visual e funcional coa costa e os hábitats que nela e o seu 

contorno se vaian rexenerar e valorizar.  

2. A devandita recuperación irá encamiñada á naturalización da área, de tal maneira 

que se mellore a súa calidade ambiental e escénica, que concluirá coa inclusión destas 



 

 

áreas recuperables desde o punto de vista ecolóxico na Área de Protección Costeira, de 

tal maneira que se favoreza a integración de parte do ámbito no seu contorno máis 

natural, procurando, así mesmo, dotalo de conectividade mediante os corredores xa 

identificados neste documento. En concreto, recuperarase a praia dos Praceres de 

forma acorde coas características orixinais da praia e as condicións actuais de 

hidrodinámica e planta do areal.  

 

 

3. Así mesmo, na zona norte do ámbito poderanse rehabilitar e acondicionar as 

edificacións destinadas a aqueles usos e actividades necesarios para a xeración de 

espazos públicos de calidade e cohesión social, ao mesmo tempo que se procura a 

transición cos espazos principais destinados á rexeneración ambiental e recuperación 

natural do ámbito anteriormente mencionado.  

4. Recuperarase a calidade ambiental e paisaxística, contribuirase a dotar de 

equipamentos e espazos libres de calidade o agregado urbano no que se insire, 

evitando parámetros de ocupación e intensidade incompatibles coa capacidade de 

carga do territorio e os valores ambientais, paisaxísticos e patrimoniais propios do 

litoral.  

O desenvolvemento e consecución destes obxectivos concretaranse mediante a 

redacción do instrumento de ordenación territorial ou urbanístico máis adecuado, 

atendendo, en calquera caso, ao interese público e á utilidade social da actuación que 

deberá abordar conxuntamente as accións de rexeneración, restauración e 

reordenación do ámbito de recualificación previsto nos terreos actualmente ocupados”.  

Ao mesmo tempo, o apartado 6.6 de determinacións orientativas das das DOT sinala 

que “O planeamento municipal dos concellos costeiros terá en conta a renovación da 

fachada litoral con criterios de calidade e integración co contorno. Neste contorno 

evitarase, na medida do posible e con carácter xeral, a localización de usos industriais e 

infraestruturais xeradores de impacto ou que non teñan a necesidade de localizarse 

xunto ao mar para garantir a súa viabilidade” 

En consecuencia:  

1.- Se ben nin o POL nin as DOT  impiden a continuidade actual de ENCE na actual 

ubicación e situación xurídica, si imposibilita a súa continuidade  mais aló do horizonte 

do 2018, unha vez producida a caducidade da actual concesión.  

2- Os actuais terreos deben ser ordenados mediante un instrumento de ordenación 

territorial ou urbanístico (instrumento que ata o momento nin a Xunta nin o Concello 

de Pontevedra teñen promovido). Instrumento que, obviamente, ten por obxecto 

ordenar os terreos previamente desocupados por ENCE tras o seu traslado. A redacción 

de tal instrumento é un mandato legal do POL e obriga imperativa para as 

administracións afectadas.  



 

 

3.- Os terreos, aos efectos do POL, inclúense dentro dun ámbito de recualificación nun 

Área de Mellora Ambiental e Paisaxística (se ben as “áreas recuperables” desde o punto 

de vista ecolóxico deberán incluirse na área de protección costeira, moito mais 

restritiva en canto aos usos admisibles). 

Por outra banda a STS de 11 de xullo de 2014 confirma a previa sentenza da Audiencia 

Nacional de 19 de maio de 2011 pola que se condena á Administración xeral do Estado 

á incoación do expediente de caducidade da concesión e á adopción de todas as 

medidas legalmente contempladas para a paralización das actividades e suspensión do 

uso e explotación das instalacións...”. En consecuencia, o fallo obrigou á Administración 

Xeral do Estado á incoación de expediente de caducidade da concesión de ENCE, así 

como á paralización das actividades e usos non amparados por concesión (e que a 

propia sentenza  identifica nos seus fundamentos de dereito : EDAR, emisario, etc).  

Recentemente vimos de coñecer unha resolución da Dirección Xeral de Costas que 

resolve a non existencia de razóns que xustifiquen a caducidade da concesión, 

resolución que previsiblemente será recurrida incluso a nivel xudicial, para o cal aínda 

está en prazo, recursos que creemos con moitas probabilidades de prosperar ante a 

debilidade dos argumentos utilizados por Costas. 

A sociedade ENCE ten solicitado prórroga da concesión ao abeiro do art. 2 da Lei 

2/2013, sin que ata o momento conste a emisión do informe determinante da Xunta 

que prevé o apartado 4 de dito artigo.  

A realidade é que ao abeiro do POL e das DOT o informe determinante da Xunta non 

pode ser outro que negativo respecto da solicitude de prórroga, dado que tanto o POL 

como as DOT son claramente contrarios á continuidade de ENCE na actual localización.  

E o contido de dito informe, en canto necesariamente vencellado ao que sinalan como 

determinantes tanto o POL como as DOT, é independente do que poida precisar un 

Regulamento que en canto tal non pode contradicir o disposto na lei de costas. 

 

 

Por todo a anteriormente dito o grupo parlamentario da Alternativa de Esquerda 

presenta a seguinte proposición non  de lei : 

1.- O Parlamento Galego insta á Xunta de Galicia, ao abeiro do previsto no Plan de 

Ordenación do Litoral (en especial, a súa DA 3ª) e Directrices de Ordenación do 

Territorio (en especial a súa determinación 6.6), e con fundamentación en ditas 

disposicións legais, á emisión, cando proceda, de informe determinante negativo (art. 

2.4 da Lei 2/2013) á solicitude de prórroga da concesión formulada pola entidade ENCE.  

 

 

 



 

 

2.- Instar da Xunta de Galicia e Concello de Pontevedra para que de conformidade co 

previsto na Disposición Adicional 3ª do Plan de Ordenación do Litoral (POL), procedan 

coordinadamente, á redacción do instrumento de ordenación territorial ou urbanístico 

que reordene e protexa os terreos que ocupa actualmente ENCE,  garantindo, en todo 

caso, o seu traslado efectivo no 2018. 

 

En Compostela, a 28 de agosto do 2015. 

 

Asdo. Xosé Manuel Beiras Torrado 

Asdo. Antón Sánchez García 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 28/08/2015 11:44:21 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 28/08/2015 11:44:23 
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1.4 40424(09/PNC-003381)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Sánchez García, Antón

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación co funcionamento da estación depuradora de augas

residuais de cabo Prioriño

Publicación da iniciativa, 516, 10.09.2015



 

 

 

     

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O grupo parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda,  por medio dos seus 

integrantes Yolanda Díaz Pérez e Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei 

para o seu debate na Comisión, relativa á situación da EDAR de cabo Prioriño. 

 

Exposición de motivos 

 

As conclusións que se extraen da visita realizada pola alcaldía do concello de Ferrol ás 

instalacións da EDAR de cabo Prioriño son demoledoras para o que ten que ser unha 

xestión eficaz dos asuntos públicos e para o respecto debido ao soberano, a unha 

veciñanza a que se lle obriga a aboar un servizo público inexistente. O informe  técnico 

emitido polo concello desvela o pésimo funcionamento dunha instalación tan onerosa 

como necesaria para a recuperación e saneamento dese ben básico de Ferrolterra que 

é a súa ría. 

A obra desta estación recepcionouse con data de 30 de novembro do 2010, segundo 

consta no convenio asinado entre Augas de Galicia e o concello de Ferrol.  Cónstanos 

que a infraestrutura sufría entón problemas de impermeabilización, o que impedía o 

uso da depuradora. Sería ben coñecer os informe de Augas de Galicia e Xunta para a 

recepción da obra porque estes falarán de xeito documentado do respecto ao interese 

xeral ou da submisión ás grandes empresas construtoras por parte de Núñez Feijóo. 

Unha obra que custou 18 millóns de euros esixe unha fiscalización por parte das 

administración públicas, que evite o desbaldimento dos recursos públicos. 

En xuño do 2014 asinouse o convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o 

concello de Ferrol para formalizar a encomenda de xestión da explotación, 

mantemento, conservación do sistema de saenamento e a depuración do concello  de 

Ferrol, e uns días após, o 17 do mesmo mes, asinárase o protocolo de execución 

concertada entre o concello de Ferrol e a empresa Emafesa para a xestión, 

explotación, mantemento e conservación do sistema de saneamento e depuración.  



 

 

A pesares distas sinaturas e dun millón de anuncios publicitarios, a EDAR non pode 

funcionar en absoluto ate xaneiro do 2015, cando instálase un grupo electróxeno que 

permitía un funcionamento restrinxido, entre as oito e as quince horas de xeito 

discontinuo. O subministro eléctrico ordinario só vai chegar logo das eleccións 

municipais de maio do 2015. 

Indo o contido e conclusións da visita da alcaldía de Ferrol á EDAR, o informe técnico 

nado da visita realizada o 25 de agosto sinala entre outras as seguintes irregularidades: 

- Cómprobase ao efectuar a visita no primeiro momento que a primeira etapa do 

proceso de depuración non estaba  a funcionar: as instalacións da nave de 

pretratamento non funcionaban, dous colectores de recollido de residuos 

estaban baleiros e con evidencias de non teren funcionado recentemente, e 

outro colector estaba semibaleiro; e o aire do interior da nave non cheiraba  

como cando circulan as augas residuais. 

- Compróbase que non había actividade nin nas balsas que dan continuación ao 

tratamento das augas residuais nin nas piscinas posteriores que deberían 

realizar o tratamento biolóxico. 

- Compróbase que as augas residuais que entran ao emisario submarino non van 

depuradas. 

- Compróbase  que non se realiza ningunha actividade no laboratorio. 

- Compróbase que a planta  só conta cun único empregado acreditado da 

empresa Emafesa, que atende as instalacións no horario de mañán, quedando 

estas  logo  só con vixiantes dunha empresa de seguridade, sen competencia 

técnica algunha no que atinxe ao funcionamento da planta. 

 

No transcurso da referida visita achegouse ás instalacións o xefe do departamento 

técnico e de explotación de Emafesa e voilà!, entón algúns dos elementos do 

pretratamento da planta comezaron a funcionar. Aínda así, o xefe do departamento 

técnico informou que  que a segunda  e terceira fase do proceso, a decantación de 

lodos e o metano e o filtrado biolóxico respectivamente, non se están a realizar. 

O concello tomou unha mostra da auga residual que emite a EDAR. Á espera dos 

resultados definitivos, os resultados preliminares son malos para a saúde da ría: o nivel 

de bacterias coliformes – indicativas da contaminación – excede con moito os 

parámetros permitidos. 

 

 



 

 

Conclúe o informe técnico coa seguinte conclusión: 

“Nesta visita de inspección puidemos comprobar que a empresa Emafesa non está a 

xestionar e explotar o sistema de saneamento e de depuración da EDAR de cabo 

Prioriño, xa que as augas residuais saen da planta sen depurar.” 

Cómpre ter presente e interrogarnos – logo do sinalado supra -  acerca da xusteza da 

percepción por parte da empresa Emafesa dunha taxa por un saneamento inexistente. 

En setembro do 2014, o goberno de maioría absoluta do PP no concello de Ferrol 

aprobou o pagamento por parte da veciñanza dunha taxa  por un servizo inexistente. 

Será ben rectificar e depurar as posibles responsabilidades. 

Diante dunha fraude que move a indignación son demasiadas as preguntas que 

agardan unha pronta resposta por parte dos responsables da Xunta do PP. Porque da 

lectura do informe semella difícil non se escandalizar e preguntar polo daño causado á 

ría polo uso neglixente e/ou o non funcionamento da EDAR. Semella difícil  saber que 

funcións de inspección e control,  segundo se recolle na estipulación terceira do 

convenio asinado o 9 de xuño, realizou durante este tempo Augas de Galicia, entidade 

que depende da Xunta.  Semella difícil que non cunda a indignación nunha  veciñanza 

que sabe agora que continúa o estrago da ría  no entanto  se lles cobra unha taxa 

(entre 40-70 euros ao semestre) por un servizo público que non se realiza de xeito 

deliberado. Semella difícil imaxinar que o anterior goberno municipal descoñecera este 

cúmulo de neglixencias e enganos. Semella difícil entender a credulidade dunha Xunta 

de Galicia que acepta unha infraestrutura  sen comprobar o seu estado de 

funcionamento e que mesmo nas verbas da conselleira de medio ambiente, en marzo 

deste ano, nunha visita á plata asegurou que xa se depuraran  1,5 millóns de metros 

cúbicos. En resumo, semella difícil explicar a presunta fraude que ten ocorrido na 

planta dende o verán do 2014. 

Polo sinalado, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte proposición non de lei 

para o seu debate na Comisión: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a facer públicas todas as actuacións de 

inspección e control realizadas pola Xunta de Galicia ao través de Augas de 

Galicia, sobre os bens e sobre a forma de prestación do servizo da EDAR de 

cabo Prioriño dende a recepción das obras en novembro do 2010, en particular 

o informe de Augas de Galicia que fundamentou a recepción das obras da EDAR 

de cabo Prioriño.    

- O Parlamento Galego insta á Xunta a facer pública a documentación técnica 

que permitiu a conselleira de medio ambiente afirmar que a EDAR de cabo 

Prioriño levaba, a altura de marzo do 2015, depurados 1,5 millóns de metros 

cúbicos. 



 

 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a desenvolver, no ámbito das súas 

competencias, todas as actuacións que garantan o pleno funcionamento da 

EDAR de cabo Prioriño no prazo de tempo máis breve posible. 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a abrir unha investigación independente 

con participación de todas as administracións interesadas, que permita depurar 

todas as responsabilidades pola fraude e ocultación sucedidas na EDAR de cabo  

Prioriño. 

 

En Compostela, a 1 de setembro do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Antón Sánchez García 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 01/09/2015 13:35:38 

 

Anton Sánchez García na data 01/09/2015 13:35:41 
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1.5 40447(09/PNC-003383)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa resolución do expediente de reposición da

legalidade urbanística do 30 de xaneiro de 2014, referente ao

depósito en diversos lugares de Galicia de residuos

contaminantes importados de Holanda

Publicación da iniciativa, 516, 10.09.2015
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa da deputada Ana Belén Pontón Mondelo e do deputado Francisco 

Xesús Jorquera Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, 

relativa á execución por parte da APLU da resolución de data 30 de xaneiro de 

2014, en relación co expediente de reposición de legalidade urbanística incoado 

en relación co depósito de refugallos perigosos realizada en solo rústico e sen  

licenza municipal por parte de Construcciones Manmer, S.L.. 

 

O BNG ten denunciado en diversas ocasións o grave problema ambiental 

que a empresa MANMER S.L. provocou na Galiza. Así xa no ano 2011 

denunciábamos no Parlamento de Galiza que esta empresa  importara de Holanda 

unhas 800.000 toneladas de materiais asfálticos, que se atopaban depositados en 

diversos lugares de Galiza como Caneliñas, no porto exterior de Ferrol, e no 

Concello de Cabanas, ao carón do río Baa  e colindantes co polígono industrial 

de Vilar de Colo. Xa nese momento destacabamos que un informe do Instituto 

Nacional de Toxicoloxía advertía que este material asfáltico é potencialmente 

contaminante e pode ter graves repercusións sobre o medio ambiente e a saúde 

das persoas. Porén O PP como sempre negouse no Parlamento a aprobar a 

iniciativa do BNG que reclamaba a retirada deses residuos e un tratamento 

axeitado. 
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Con posterioridade e por mor das denuncias e presión social e política a 

APLU tivo que emitir unha resolución na que recoñecía a existencia dun 

problema por mor do lugar no que estaban depositados estes refugallos no lugar 

de Vilar do Colo, na parroquia de Laraxe en Cabanas.   

Esta resolución recoñece que estes refugallos está depositados sen licenza 

e que se ben nunha parte da parcela poderían ser legalizábeis do punto de vista 

urbanístico, na súa maioría están en terreos onde está actividade non é 

legalizábel.  Esta resolución indica que deben ser retirados e os terreos repostos 

ao seu estado orixinal.  

Para o BNG é moi grave que, apesar do tempo que se ven denunciando 

esta situación e das propias resolucións da APLU, non se teña actuado para evitar 

o grave problema de contaminación de solos e do río Baa. A propia resolución da 

APLU establece que se en tres meses os responsábeis non cumpren a resolución 

“procederase á súa execución subsidaria ou á súa execución forzosa”. Porén a 

APLU non ten actuado neste caso a pesar da gravidade dos feitos. 

 

Polo dito, o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición 

non de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a dar cumprimento da resolución 

do expediente de reposición da legalidade urbanística de data 30 de xaneiro de 

2014, en relación co expediente de reposición de legalidade urbanística incoado 

en relación co depósito de refugallos perigosos realizada en solo rústico e sen  

licenza municipal por parte de Construcciones Manmer, S.L. en conformidade co 
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mesmo procederase á retirada do material, procurando fórmulas acaídas para o 

tratamento dos residuos asfálticos que eviten as súas posíbeis repercusións na 

saúde e no medio ambiente, e impoñeranse as sancións oportunas aos 

responsábeis desta infracción.” 

 

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 01/09/2015 17:39:17 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 01/09/2015 17:39:24 
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1.6 41035(09/PNC-003423)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Tellado Filgueira, Miguel Angel e 8 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa xestión, a explotación, o mantemento e a

conservación da estación depuradora de augas residuais e

instalacións complementarias de cabo Prioriño

Publicación da iniciativa, 520, 16.09.2015



 

 

Á Mesa do Parlamento 
  
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, e a iniciativa dos seus deputados Miguel Tellado 
Filgueira, Jaime Castiñeira Broz, Santiago Freire Abeijón, Jesús 
Goldar Güimil, Alejandro Gómez Alonso, Antonio Mouriño Villar, 
Enrique Novóa López, Daniel Varela Suanzes – Carpegna e 
Francisco Santos Regueiro, ao abeiro do disposto no Artigo 160 e 
concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante esa 
Mesa, a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en 
Comisión. 

 

Exposición de Motivos 

 

 

 
O novo alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ven de anunciar a intención 
do novo goberno municipal de Ferrol de desentenderse da xestión 
da Estación Depuradora de Cabo Prioriño, baixo o pretexto da 
aparición dunha serie de desperfectos na propia estación 
depuradora, que ata a data non foran advertidos. 
 
A decisión anunciada polo goberno local supón anular o convenio 
que  a administración local asinou co organismo autonómico Augas 
de Galicia  en xuño de 2014, polo que o Concello de Ferrol asumía 
a encomenda da explotación, mantemento e conservación do 
sistema de depuración da marxe dereita da ría, que comprende o 
emisario submarino, a EDAR de Cabo Prioriño, o emisario terrestre 
de A Malata, e o cruce e impulsión de A Malata, que inclúe, á súa 
vez, o bombeo de A Cabana.  
 
A actuación de saneamento e depuración da marxe dereita da ría 
de Ferrol, fora declarada de Interese Xeral do Estado en 1997, e foi  
executada pola Confederación Hidrográfica do Norte, entre 
setembro de 2003 e agosto de 2010 por un importe preto ós 98 



 

 

millóns de euros. En concreto, a obra de construción da EDAR foi 
iniciada en novembro de 2006 e finalizada en agosto de 2010, data 
na que as obras foron recepcionadas pola Confederación 
Hidrográfica, e posteriormente cedidas á Xunta de Galicia. 
 
O novo rexedor de Ferrol anuncia agora a decisión de 
desentenderse da xestión do saneamento da marxe dereita da ría, 
esquecendo que é o Concello de Ferrol quen ten as competencias 
en saneamento e depuración de conformidade co artigo 25 da Lei 
de Bases de Réxime Local, e que lle corresponde ó concello 
exercer esas competencias, ás que o alcalde pretende renunciar de 
forma irresponsable, esquecendo que o saneamento da ría é vital 
en termos medioambientais, pero tamén económicos, na medida en 
que 500 familias viven do marisqueo na ría ferrolá.  
 
Na mesma liña está a actuar o Concello de Narón, que ten 
denunciado no xulgado tanto a encomenda de xestión de Augas de 
Galicia ao Concello de Ferrol, como a que ten realizada a 
administración local ferrolá a Emafesa, e que vén de anunciar a súa 
negativa a facer uso da depuradora agochándose nas incidencias 
detectadas este verán nos tanques. 
 
Compre lembrar que a depuradora foi posta en marcha pola 
empresa municipal EMAFESA en agosto de 2014 con quen o 
Concello subscribe un Protocolo de Execución Concertada para a 
xestión, explotación, mantemento e conservación do sistema de 
saneamento e depuración, tal e como aprobou o Pleno da 
Corporación o 29 de maio de 2014. Grazas a este protocolo, a 
empresa mixta Emafesa puxo en marcha a planta depuradora, onde 
ata a data se teñen procesado en torno a 1,6 millóns de metros 
cúbicos de auga. 
 
O anuncio do alcalde se produce en medio dun conflito  aberto entre 
o novo goberno municipal e o socio privado que conta co 49% do 
capital da empresa mixta de Augas EMAFESA. Esa falta de 
entendemento e de diálogo por parte do alcalde, que ostenta a 



 

 

Presidencia da empresa, e o socio privado ten provocado continuos 
enfrontamentos, que en nada benefician á resolución dos 
problemas.  
 
 
Por outra banda, o novo alcalde ten denunciado falsamente que a 
auga que chega á depuradora non é tratada, senón que se verte ao 
mar directamente sen tratamento algún. Fronte ó alarmismo do 
rexedor, os informes de inicio de actividade da EDAR xa sinalaban 
que nesta primeira fase de posta en marcha, a depuradora 
funcionaría de forma secuencial, ata que o caudal de auga que 
chegue á Cabo Prioriño non acade un volume mínimo, que permita 
a implantación completa de todas as fases do saneamento.  Iso non 
quere dicir que as augas non sexan depuradas, senón simplemente 
que o proceso de depuración non se completa ata o 100%. 
 
Así as cousas, e ante a actitude irresponsable que o novo goberno 
municipal está a manter con respecto á Estación Depuradora de 
Augas Residuais de Cabo Prioriño, en Ferrol, é polo que: 
 
“ O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 
 
1.- Garantir con todos os instrumentos legais ó seu alcance que o 
Concello de Ferrol cumpla coas obrigas adquiridas no que atinxe á 
xestión, explotación, mantemento e conservación da EDAR e das 
instalacións complementarias, garantindo en todo momento o 
saneamento e depuración das augas residuais de Ferrrol, dacordo 
coas competencias que lle son propias ó Concello de Ferrol, 
segundo o artigo 25 da Lei de Bases de Réxime Local,en dita 
materia. 
  
 2.- Prestar colaboración técnica e asesoramento ó Concello de 
Ferrol para completar o proceso de conexión de todos os 
interceptores á rede de saneamento, ata completar todas as fases 
do mesmo, dacordo ó Plan prediseñado, e que ten un calendario 
que se prolonga ata finais do segundo semestre deste ano, en 



 

 

función das fases de paulatina incorporación da poboación atendida 
ata acadar os 113.148 habitantes equivalentes previstos. “ 

  
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2015 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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1.7 41421(09/PNC-003442)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno co fin de

retomar o proxecto de construción de 40 vivendas protexidas

no núcleo histórico de Santiago de Compostela para ofertalas

en réxime de alugamento a persoas menores de 35 anos

Publicación da iniciativa, 524, 23.09.2015
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputada Ana Belén Pontón Mondelo e Cosme Pombo Rodríguez, ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para 

o seu debate en Comisión, sobre a necesidade de que a Xunta de Galiza retome o 

proxecto para construír vivenda protexida no entorno do casco histórico de Santiago de 

Compostela. 

 

O BNG ven defendo a necesidade de que na cidade de Santiago de Compostela 

se aposte firmemente por unha política pública de vivenda que responda as necesidades 

que hai detectadas. Nese sentido fomos moi críticos coa decisión da Xunta de renunciar 

a construír vivenda protexida no entorno da zona antiga. En concreto referímonos á 

parcela onde conflúen  a rúa Xoán XXIII e a Costa Nova de Arriba, unha parcela en 

propiedade de 1.603 metros cadrados valorada en 2,9 millóns de euros. Nesta parcela 

existía un proxecto para facer vivenda en aluguer, mais o PP paralizou este proxecto e 

pretendía permuta desa parcela por outras parcelas (de valor moito inferior) que o IGVS 

ten no SUNP-12 de Lamas de Abade. A empresa adxudicataria de dito concurso deberá 

construír dous bloques (un de 12 e outro de 24 vivendas) de promoción pública nun 

prazo máximo de 30 meses e a cambio obterá  a titularidade da parcela de Xoán XXIII e 

a posibilidade de edificar vivenda libre nela. 

Finalmente, a decisión non vai ir adiante a causa dun acordo no concello que 

desbota esta posibilidade. Desde o BNG acollemos con satisfacción que unha medida 

que defendemos se materialice. Desde o BNG avogamos por recuperar o proxecto que  

pretendía construír 40 vivendas (31 estudos e nove apartamentos de dúas habitacións) 

pensadas para mozos e mozas de menos de 35 anos e en réxime de alugueiro por un 
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tempo máximo de dez anos e sen dereito a compra. Esta medida será positiva para 

promover o acceso á vivenda,  evitar a especulación, sobre todo, introducir vivenda 

protexida na malla urbana como elemento de cohesión social e de valorización da 

propia figura de vivenda protexida que, na maioría das ocasións, queda relegada á 

periferia das cidades. 

 

Por isto formúlase a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en 

comisión: 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a destinar a parcela que posúe o IGVS no 

espazo de confluencia entre a rúa Xoán XXIII e a Costa Nova de Arriba en Santiago de 

Compostela a construír vivenda protexida, impulsando o proxecto iniciado para 

construír 40 vivendas que serán ofertadas en réxime de alugueiro a menores de 35 

anos.” 

 

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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