
 

 

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

Medio Ambiente e Servizos

Día: 03.05.2016        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1. Proposicións non de lei en comisión



 

 

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

Medio Ambiente e Servizos

Día: 03.05.2016        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.1 44908(09/PNC-003723)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Barreira, María Julia

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Fomento

da dotación do polígono industrial do Reboredo, en Monforte

de Lemos, dun acceso para a súa comunicación coa estrada N-

120

Publicación da iniciativa, 573, 16.12.2015



 

 

Á Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e a iniciativa 
da súa deputada María Julia Rodríguez Barreira, ao abeiro do disposto no artigo 160 
e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte 
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 
 
Exposición de motivos. 
 
O polígono industrial do Reboredo en Monforte, foi promovido e xestionado dende 
1984 pola entidade pública Sigalsa, Suelo Empresarial de Galicia.de Monforte ten, 
30 anos despois da súa implantación, unha escasa ocupación.  
 
O polígono conta con unha superficie de mais de 350.000 metros cadrados, dos que 
275.000 son de uso industrial, repartidos entre mais de 60 parcelas, e o resto para 
uso social, zonas deportiva e viales e aparcamentos. 
 
A pesares do tempo transcorrido dende a súa promoción, o polígono conta cunha 
escasa ocupación. O elevado prezo das parcelas e outros elementos como a 
imposibilidade de segregalas para reducir o seu tamaño, levaron a que os 
empresarios locais, durante anos se instalasen en zoas urbanas ou en polígonos de 
concellos limítrofes. 
 
Outro elemento determinante para esta baixa ocupación, foi a deficiente 
accesibilidade deste polígono, que non dispón de conexión directa con ningunha 
estrada nacional, e o seu único acceso é a través dunha estrada provincial, que ata 
data recente permaneceu nun estado moi deficiente. 
 
A empresa Suelo Empresarial del Atlántico, S.L., a quen corresponde comercializar 
parques empresariais en Galicia, particularmente o polígono empresarial de O 
Reboredo en Monforte de Lemos, que antes pertencía á empresa Sigalsa, ven de 
rebaixar recentemente o prezo de enaxenación das parcelas do mencionado parque. 
 
A redución do prezo das parcelas, fixo que varias delas foran enaxenadas dende 
entón.  
 
As necesidades das empresas implantadas no Polígono o longo destes anos, e a 
expectativa de crecemento, a vista destes prezos competitivos, que facilitaría o 
establecemento de novas industrias, fan preciso dotar o Polígono do Reboredo dun 
acceso coa N-120, que lle de un acceso digno para as empresas que alí desenrolan 
a súa actividade. Sinálase a citada vía pola escasa distancia -apenas un kilómetro- 
existente entre esta estrada nacional e o citado polígono, o que fai que esteamos a 



 

 

falar dunha obra facilmente asumible, pero dunha gran repercusión para o polígono. 
 
 
Por todo o anterior,  
  

 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a trasladar ao Ministerio de 
Fomento a necesidade de dotar ao polígono do Reboredo de Monforte dun acceso 
que o comunique coa N-120".  
 

Santiago de Compostela, 10 de decembro de 2015 

 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 10/12/2015 10:37:28 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 10/12/2015 10:37:40 
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1.2 46529(09/PNC-003862)

Grupo Parlamentario Mixto

Fernández Rodríguez, Mónica

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para a recuperación e posta en valor da Ribeira de

Barallobre, no concello de Fene

Publicación da iniciativa, 598, 10.02.2016

Publicación correccións, 635, 20.04.2016
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O Grupo Parlamentar Mixto, a iniciativa da súa deputada Mónica Fernández 

Rodríguez ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A veciñanza da Ribeira de Barallobre, no concello de Fene, expresa a súa 

queixa e preocupación polo estado de abandono permanente da zona costeira 

desta parroquia tras o peche das instalacións de FONDOMAR S.L. situadas no 

peirao. 

Estas antigas instalacións, ofrecen a oportunidade de rehabilitación do edificio 

para múltiples usos sociais: zonas destinadas a albergar material de 

embarcacións tradicionais, actividades naútico-deportivas, espazos para a 

participación cidadá, espazo para as actividades marisqueiras, etc. Este fin 

posibilitaría unha oferta cultural, deportiva e lecer para a xuventude e cidadanía 

nos deportes náuticos de remo, vela ou a recuperación das embarcacións 

tradicionais co obxecto de rescatar a tradición mariñeira. 

A Ribeira de Barallobre é unha zona sensible da costa, de gran valor 

paisaxístico e medio ambiental, rica en recursos naturais e marisqueiros que 

resulta un motor importante para a economía local e para abrir Barallobre ao 

mar.  
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Polo exposto, preséntase a seguinte Proposición non de lei  para o seu 

debate en Comisión: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a:  

 Poñer en valor esta zona costeira da ría de Ferrol, recuperación do 

entorno natural e activar a vida social, laboral, cultural, etc 

 Convocar a todas as Administracións implicadas para redactar un 

proxecto de recuperación da Ribeira de Barallobre. 

 Garantir o uso axeitado das antigas instalacións de FONDOMAR para o 

aproveitamento da veciñanza desta parroquia.” 

 

Pazo do Parlamento, a 02 de febreiro de 2016 

Asdo.: Mónica Fernández Rodríguez 
Deputada do GP Mixto do Parlamento de Galicia 
 
Asdo.: Consuelo Martínez García 
Voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Mónica Fernández Rodríguez na data 02/02/2016 14:42:11 

 

María Consuelo Martínez García na data 02/02/2016 14:42:20 
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1.3 47677(09/PNC-003963)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis

Sobre a introdución por parte da Xunta de Galicia dunha

modificación na Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de

animais domésticos e salvaxes en catividade, co fin de

prohibir tamén, de xeito explícito, os espectáculos de circo

con animais pertencentes á fauna salvaxe

Publicación da iniciativa, 609, 02.03.2016
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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 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, Carmen 

Gallego Calvar, Pablo García García, 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 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 
 

Exposición de motivos 

 

Os animais que viven nos circos están obrigados a permanecer de por vida 

privados de liberdade, atados, engaiolados ou encadeados en camións de 

traslado, negándoselles calquera posibilidade de satisfacción das súas 

necesidades. O anterior pode conducir a estes animais a estados neuróticos 

e comportamentos repetitivos e ata poden chegar a provocar reaccións 

violentas, co que supoñen de risco para as persoas en caso de accidente. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista entende que exhibilos fóra do seu hábitat 

natural, obrigándolles a realizar actividades impropias da súa especie, é 

unha crueldade e unha maneira de incrementar o tráfico ilegal de animais e 

a caza furtiva de especies protexidas. Así, na nosa realidade máis próxima, 

moitos dos nosos concellos xa non permiten os espectáculos de circo con 

animais salvaxes. 

 

Sabemos que o sector do circo comparte a sensibilidade, a estima e o 

respecto cara os animais, que é precisamente o obxectivo da presente 

iniciativa. Porque o circo é, fundamentalmente, unha disciplina 

fundamental das artes escénicas, que, ao noso entender, non precisa de 

animais. 

En Galicia, a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais 

domésticos e salvaxes en catividade, di no seu artigo 5 que se prohibe a 

utilización de animais en espectáculos, pelexas, festas populares e outras 

actividades se lles poden ocasionar danos, sufrimentos ou facelos obxecto 

de tratamento antinatural. Nada dispón sobre os circos, o que significa que 

tampouco os prohibe expresamente.  



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 

 

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 modificar a Lei 1/1993, do 

13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade, 

introducindo unha cláusula que prohiba a utilización de animais en 

espectáculos, pelexas, festas populares e outras actividades se lles poden 

ocasionar danos, burlas, sufrimentos ou facelos obxecto de tratamento 

antinatural ou ben se pode ferir a sensibilidade das persoas que os 

contemplan e que, expresamente, prohiba os espectáculos de circo con 

animais pertencentes á fauna salvaxe. 

 

 Pazo do Parlamento, 23 de febreiro de 2016 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Carmen Gallego Calvar 

   Pablo García García 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

 Deputadas 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 23/02/2016 17:23:05 

 
Carmen Gallego Calvar na data 23/02/2016 17:23:13 

 
Pablo García García na data 23/02/2016 17:23:17 

 
Raúl Fernández Fernández na data 23/02/2016 17:23:23 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 23/02/2016 17:23:29 
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Jose Luis Méndez Romeu na data 23/02/2016 17:23:37 
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1.4 48703(09/PNC-004059)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do

Goberno central para garantir o mantemento da gratuidade do

aparcadoiro da estación de ferrocarril de Vilagarcía de

Arousa

Publicación da iniciativa, 623, 30.03.2016



 

 

 

  

A Mesa do Parlamento 

O Grupo parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (AGE), a través 

do seu voceiro e a iniciativa dos seu deputado Juan M. Fajardo Recouso, ao 

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentana seguinte 

Proposición non de lei para  o seu debate en Comisión. 

Exposición de Motivos 

Unha vez máis observamos como se toma o pelo a cidadanía por parte dos 

responsábeis públicos de ADIF, logo de anunciar antes das eleccións xerais a 

decisión de non pechar ao público o aparcamento en superficie da estación de 

ferrocarril de Vilagarcía de Arousa, agora aproveitando as obras de 

remodelación que se están a levar a cabo na citada estación, recuperan a 

intención de privatizar o uso dese espazo, pasando a cobrar polo uso das 90 

prazas existentes. 

Esta decisión ademais de ser unha auténtica burla a cidadanía, supón a 

imposición dun novo canon ou taxa a cada un dos traballadores que usan a 

diario o ferrocarril para acceder ao seu traballado, obrigados a pagar por un 

espazo que debera ser de todos e todas, sobre todo cando non existen bolsas 

alternativas de aparcamento na contorna. 

Esta situación únese ao desprezo que sobre servizos e liñas está a manter 

ADIF coa cidade de Vilagarcía, polo que compre adoptar decisión para 

recupera a dignidade da nosa estación.  

Polo exposto formulamos a seguinte proposición non de lei, para o seu 

debate en Comisión 



 

 

O Parlamento isnta a Xunta de Galicia para que de forma inmediata se dirixa a 

administración central para garantir o mantemento da gratuidade do 

aparcamento da Estación de Ferrocarril de Vilagarcía de Arousa . 

 

Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2016. 

 

Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 

Antón Sánchez García 

Viceportavoz do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 21/03/2016 13:53:26 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 21/03/2016 13:53:30 
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1.5 48712(09/PNC-004062)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Fernández, Raúl e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para garantir a seguridade viaria e a reversión á súa

situación orixinal de todas as estradas autonómicas afectadas

polo movemento de maquinaria e vehículos de gran tonelaxe por

mor das obras do AVE

Publicación da iniciativa, 623, 30.03.2016
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e das súas deputadas Raúl Fernández Fernández, María 

Quintas Alvarez, Carmen Acuña do Campo, Noela Blanco Rodríguez, 

Patricia Vilán Lorenzo 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 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, 

Medio Ambiente e Servizos. 

 

Exposición de motivos 

 

A construción da liña de alta velocidade Lubián – Ourense esixe un 

considerable movemento de maquinaria e vehículos de gran tonelaxe. 

 

A súa orixe e destino son as obras que se están a facer para dar soporte á 

chegada da alta velocidade a Galicia no referido tramo. 

 

Dende o comezo das obras, fai xa varios anos, o continuo e permanente 

tráfico deste tipo de vehículos é visible. 

 

É visible no circular dos vehículos, mais tamén nas pegadas que deixa na 

rede viaria. 

 

Estradas locais, provinciais, autonómicas e nacionais, que dan soporte a 

este tráfico, amosan un evidente deterioro facilmente recoñecible. 

 

De feito, as estradas autonómicas situadas neste ámbito de actuación, 

aparecen parcheadas, nunha precaria labor de mantemento, para tapar 

fochas e deterioracións do firme. 

 

Esta deterioración diaria da rede viaria autonómica está a producir unha 

merma da seguridade viaria co conseguinte malestar das persoas usuarias. 

Mais tamén, a incógnita de como quedarán estes viais ao rematar as obras 

do AVE. 
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Por ilo, 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. Garantir a permanente seguridade viaria nas estradas da súa 

competencia determinadas por mor das obras do AVE. 

2. Garantir, rematadas as obras do AVE, actuacións integrais en todas e 

cada unha das estradas de titularidade autonómica afectadas que 

revertan a súa situación orixinal. 

3. Asinar os acordos ou convenios necesarios con ADIF apra concretar 

as estradas autonómicas obxecto deste acordo ou convenio e definir 

as actuacións presentes e futuras co correspondente soporte 

económico. 

 

Pazo do Parlamento, 21 de marzo de 2016 

 

Asdo.: Raúl Fernández Fernández 

   María Quintas Alvarez 

   Carmen Acuña do Campo 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Raúl Fernández Fernández na data 21/03/2016 13:39:18 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 21/03/2016 13:39:26 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 21/03/2016 13:39:32 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 21/03/2016 13:39:36 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 21/03/2016 13:39:41 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 21/03/2016 13:39:46 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 21/03/2016 13:39:58 
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1.6 49211(09/PNC-004111)

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 cos danos ocasionados pola enchente rexistrada en

Sada nos últimos días do mes de marzo

Publicación da iniciativa, 630, 13.04.2016
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15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

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 debate en Comisión, relativa ás consecuencias da riada 

rexistrada en Sada nos últimos días do mes marzo. 

 

Unha parte importante do casco urbano de Sada, e tamén algunhas vivendas nas 

parroquias dese Concello, padeceron unha importante riada nos últimos días do mes de 

marzo. 

As consecuencias resultaron ser dunha enorme magnitude, tanto para as persoas 

que de repente viron arruinados os seus negocios, as súas propiedades e o seu proxecto 

de vida, como tamén polo que supón de devaluación xeral para unha parte importante 

do casco urbano de Sada, con Plantas de garaxes totalmente asulagadas e perdas 

cuantiosas nesa zona concreta do casco urbano. 

Durante a década do 70 e ata o ano 2006 practicouse en Sada un urbanismo 

pouco respeitoso co medio natural, canalizáronse os ríos (tapáronse e convertíronse en 

rúas) e construíuse en zonas inundables e moi sensibles, polo que era previsible que en 

momentos puntuais poidera ter consecuencias nefastas. 

Non é por casualidade que a zona máis afectada teña nomes como rúa da Lagoa, 

Sadadarea, rúa da braña, as brañas, “cantalarana”, etc. A microtoponimia delata os 

desastres dun urbanismo desenvolvido nos últimos anos do franquismo e nos sucesivos 

gobernos municipais do Partido Popular. 
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O Pleno da corporación de Sada, ademais de solicitar unanimemente a 

declaración de zona catastrófica, tamén acordou solicitar da Xunta de Galiza que leve a 

cabo tres actuacións prioritarias que sen dúbida paliarían no futuro os efectos negativos 

doutras riadas: 

Revisar o funcionamento e dimensión da depuradora do Polígono de Bergondo, 

dotándoo de separativo de pluviais e buscando alternativas no inverno para evitar 

incrementos bruscos do caudal no río maior e no verán evitar elementos contaminantes 

que chegan á praia. 

Levantar a rúa Venezuela e todos os entronques coa saida das Brañas e o río 

Maior para facer un novo “caixón” que permita a circulación de máis caudal e favoreza 

a súa limpeza periódica. 

A construción dun tanque de tormentas nalgunha zona do paseo marítimo de 

Sada, solicitude feita a Augas de Galicia por tres gobernos municipais diferentes desde 

o ano 2010 sen que aínda houbese contestación. 

Por outra parte é necesario atender con urxencia ás necesidades da poboación 

que se viu privada dos seus bens e dos seus negocios. É preciso establecer algún tipo de 

axudas para resarcir dos danos causados a particulares nas súas vivendas, enseres 

domésticos e outros bens e tamén facilitar axudas para que poian reabrir os pequenos 

comercios afectados. 

Estas son as razóns que levan ao G.P. do BNG a formular a seguinte proposición 

non de lei para debate en comisión, relativa ás consecuencias da riada rexistrada en 

Sada nos últimos días do mes marzo: 

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a: 

1.- Decretar unha convocatoria de axudas para afectados pola riada de Sada. 
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2.- Proceder, a través de Augas de Galicia, a tomar as medidas oportunas e a 

financiar as obras necesarias para incrementar o caudal de saída das augas procedentes 

das Brañas e Río Maior, a construción dun tanque de tormentas, así como a revisión do 

funcionamento e capacidade da depuradora do polígono de Bergondo e a solución ás 

augas pluviais procedentes de dito parque empresarial, que a través do Río Maior 

chegan á Praia urbana de Sada” 

 

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2016 

 

Asdo.:Ana Belén Pontón Mondelo 

Viceportavoz do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Ron Fernández, José Javier e 5 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do

compromiso orzamentario necesario para a execución das obras

e posta en funcionamento da nova estación depuradora de augas

residuais de Santiago de Compostela

Publicación da iniciativa, 630, 13.04.2016



 

 

       

     

Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), por medio 

dos seus deputados Xabier Ron Fernández, Antón Sánchez García, Juan Manuel 

Fajardo Recouso, Xosé Manuel Beiras Torrado, Ramón Vázquez Díaz e a deputada Eva 

Solla Fernández, ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión, relativa á 

situación da Estación depuradora de augas residuais (EDAR de Santiago de 

Compostela). 

 

Exposición de motivos 

O termo municipal  de Compostela dispón dunha vella estación depuradora de augas 

residuais construída no ano 1982. Trinta e catro anos despois, co incremento 

poboacional experimentado, a estación vese desbordada e incumpre coa súa función 

depuradora, xa que a metade das augas residuais seguen o seu camiño sen poder 

tratarse. 

Tras repetidas propostas e demandas relativas á necesidade da construción dunha 

nova EDAR, no BOE da data do martes 29 de septembro do 2009 o Ministerio de medio 

ambiente e medio rural e mariño formula a Declaración de Impacto Ambiental 

favorable á construción da nova Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de 

Santiago de Compostela. 

Despois de realizar unha valoración das alternativas posibles para a ubicación da nova 

EDAR e atendendo a criterios técnicos, económicos e ambientais, escolléuse como 

alternativa para construír a nova EDAR a parcela máis próxima á EDAR actual, en 

terrenos considerados polo PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) como solo 

rústico reservado para infraestruturas. Unha escolla que erosionaba gravemente os 

dereitos de veciños e veciñas da zona, xa que eran varias as casas familiares que se 

vían afectadas polo novo proxecto da EDAR e que renunciaba ao emprego da mellor 

tecnoloxía para unha mellor depuración.  

No ano 2011, ao acceder o Partido Popular á Alcaldía de Santiago de Compostela, 

apróbase como unha das súas primeiras medidas a paralización do proxecto da nova 

EDAR co obxectivo de cambiar a ubicación proposta, decantándose por situala na zona 



 

 

do Souto, nunha parcela que linda co municipio de Ames, a algo máis dun kilómetro 

augas abaixo da actual depuradora. 

Na data 18 de xuño do  2014 formúlase a Declaración do Impacto Ambiental favorable 

a este novo emprazamento, publicándose no BOE nº 156 do 27 de xunio do 2014. 

Dende ese momento, non consta máis información nen se coñecen máis medidas ou 

actuacións referidas a este asunto que, de forma clara, é de importante trascendencia 

para o bo funcionamento ambiental e social de Santiago de Compostela, capital de 

Galicia.  

Por todo o exposto, preséntase polo grupo parlamentario da AGE a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate na Comisión: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a reclamar do goberno central a maior 

celeridade e o compromiso orzamentario necesario para a  realización das 

obras e posta en funcionamento da nova EDAR de Santiago. 

 

En Compostela, a 6 de abril do 2016. 

 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Asdo. Antón Sánchez García 

Asdo. Juan Manuel Fajardo Recouso 

Asdo. Xosé Manuel Beiras Torrado 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 
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1.8 49477(09/PNC-004126)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da

realización dos cambios legais necesarios para a recuperación

para o uso civil dos bens do patrimonio do Ministerio de

Defensa de interese histórico-artístico, ambiental ou en

desuso existentes en Galicia

Publicación da iniciativa, 635, 20.04.2016
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a instancia 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 debate na Comisión 2ª, relativa á recuperación para uso 

civil de bens do patrimonio de defensa de interese histórico-artístico, ambiental ou en 

desuso. 

 

O patrimonio inmobiliario afectado ao Ministerio de Defensa goza dun réxime 

xurídico especial, cuxo orixe se remonta á creación da Xerencia de Infraestrutura da 

Defensa, por Lei 28/1984, de 31 de xullo. 

O propósito inicial desa norma consistía na creación dun instrumento xestor do 

patrimonio adscrito ao Ministerio de Defensa, para acompañar a transformación das 

Forzas Armadas durante o período de maior intensidade. A súa actividade prolongouse 

durante dez anos máis dos inicialmente previstos, ao prorrogarse a vixencia da Xerencia 

por Lei 32/1994, de 19 de decembro. Finalmente, o réxime xurídico patrimonial 

especial dos bens afectos á Defensa  consolidouse a través da regulación do artigo 71 da 

Lei 50/1998, de 30 de decembro, de medidas fiscais administrativas e da orde social. 

Na actualidade é o Instituto de Vivenda, Infraestrutura e Equipamento para a 

Defensa, resultante da reorganización aprobada pola disposición adicional 

quincuaxésima primeira da Lei 26/2009, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do 

Estado para o ano 2012, o organismo encargado de xestionar o patrimonio pertencente 

ao ámbito da Defensa, en base ao seu peculiar réxime xurídico, posto que esa 

especialidade normativa viuse confirmada polas disposicións adicionais sexta e sétima 
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da Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas, que 

prevén a súa extinción transcorridos quince anos desde a entrada en vigor desta norma 

reguladora do réxime xurídico patrimonial do sector público en toda a súa extensión. 

Da cronoloxía xurídica relatada despréndese que o réxime xurídico especial do 

patrimonio afectado a Defensa, a pesar de que ten orixe nun momento singular, de inicio 

dunha profunda modificación das Forzas Armadas e co obxectivo de ser unha 

ferramenta para favorecer ese proceso, permanece até a actualidade mantendo esa 

especialidade, aínda cando o proceso de cambio no modelo militar ten culminado as 

súas principais etapas. Por outra banda, ao patrimonio afectado a Defensa tampouco lle 

foi aplicábel, ou polo menos, fóronlle aplicados os principios, doutras Leis promulgadas 

nos últimos vinte e cinco anos onde tamén se regulan aspectos patrimoniais de bens 

públicos que reúnen características especiais, como é o caso do patrimonio histórico ou 

cultural, ou aspectos relativos ao uso e xestión de bens de alto valor ecolóxico, 

paisaxístico ou natural. 

Á marxe de que polo simple feito de que transcorreron xa máis de dúas décadas 

desde o período en que levaron a termos as modificacións máis relevantes nas Forzas 

Armadas, polo que a principal xustificación dun réxime especial na xestión inmobiliaria 

non concorre na actualidade, o máis incomprensíbel é que se manteña un réxime que 

persegue sobre todo posibilitar o alleamento patrimonial para obter recursos para os 

orzamentos do Ministerio de Defensa, tanto nun momento de escasa actividade 

inmobiliaria, como sobre todo cando existen ademais outras prioridades que atender 

desde o sector público. 

En Galiza existen cidades con importante patrimonio afectado a Defensa, tanto 

de valor histórico-artístico como ambiental, ou simplemente en desuso desde hai varias 

décadas, que poden ter outros usos públicos. A súa desafectación militar e destino para 

outros usos por parte doutras administracións públicas permitirá, ademais de evitar o 
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seu deterioro e perda patrimonial, reactivar espazos urbanos e tamén atender as 

dotacións necesarias para os distintos servizos públicos. Pola contra, manter o réxime 

vixente, fará que dito patrimonio se destine preferentemente ao alleamento, sendo 

obxecto de especulación, perdendo para sempre a súa finalidade pública. 

Por estas razóns, é necesario realizar os cambios legais necesarios no réxime 

xurídico especial outorgado ao Ministerio de Defensa sobre o patrimonio inmobiliario, 

principalmente nos bens que forman parte do patrimonio afecto ao Ministerio de 

Defensa que teñen características especiais (formar parte do patrimonio histórico ou 

cultural ou estar situados en zonas de especial interese natural) ou que tamén están en 

desuso, ao perder a súa finalidade vinculada coas funcións de Defensa, mais que teñen 

outra utilidade pública e social demandada pola sociedade, co obxectivo de que 

manteñan prioritariamente ese carácter público, evitando con iso o seu alleamento e que 

podan ser cultivo de operacións especulativas.  

A afección de patrimonio urbano nalgunhas cidades de Galiza a un uso militar 

agora innecesario é contraproducente, por non optimizarse as distintas posibilidades de 

aproveitamento público destes bens que no seu día formaron parte do entramado militar 

pero que nestes momentos están claramente infrautilizados, ou directamente sen uso de 

ningún tipo, acelerándose a súa perda de valor.  Trátase de evitar a prolongación da 

deterioración dos devanditos bens a través dunha nova afección a usos públicos que son 

demandados pola sociedade e de permitir o definitivo cambio de uso duns bens que 

deixaron de ter unha adscrición militar para un novo uso público de carácter civil. 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo Parlamentar do BNG, formula a seguinte 

Proposición non de lei para debate na Comisión 2ª, relativa á recuperación para uso 
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civil de bens do patrimonio de defensa de interese histórico-artístico, ambiental ou en 

desuso. 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a demandar do Goberno Central 

a realización dos  cambios legais necesarios no réxime xurídico especial outorgado ao 

Ministerio de Defensa sobre o patrimonio inmobiliario, co obxecto de recuperar para  

uso civil os bens do patrimonio de defensa de interese histórico-artístico, ambiental ou 

en desuso existentes en Galiza”. 

 

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2016 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Viceportavoz do G.P.do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 12/04/2016 12:02:08 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 12/04/2016 12:02:17 
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