
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 6.ª, INDUSTRIA,

ENERXÍA, COMERCIO E TURISMO
 

Día: 05.03.2015        Hora: 16:30



 
 
 
A Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 5 de marzo de 2015, ás 16:30 horas, no pazo do Parlamento. 
 
A orde do día é a seguinte : 
 
 
Punto 1. Preguntas orais en comisión 
  
1.1 31463 (09/POC-004459) 
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda 
 Díaz Pérez, Yolanda 
 Sobre a demanda ao Goberno central dun aumento de investimentos 

produtivos e do cadro de persoal para os estaleiros públicos de Ferrol 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 399, do 05.01.2015 
  
1.2 32171 (09/POC-004628) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis 
 Sobre a valoración do Goberno galego dos resultados da política seguida 

en materia de I+D 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 412, do 09.02.2015 
  
1.3 33225 (09/POC-004887) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Pontón Mondelo, Ana Belén e Adán Villamarín, María do Carme 
 Sobre a contratación dun videoclip de Enrique Iglesias para a promoción 

do turismo de Galicia e o retorno económico previsto 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 415, do 12.02.2015 
  
Punto 2. Proposicións non de lei en comisión 
  
2.1 26142 (09/PNC-002195) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis 
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 

sector naval da ría de Ferrol 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 335, do 05.09.2014 
  
2.2 30762 (09/PNC-002559) 
 Grupo Parlamentario Mixto 



 
 
 Martínez García, María Consuelo 
 Sobre a denegación pola Xunta de Galicia da autorización solicitada pola 

empresa canadense Goldquest Ibérica para unha explotación mineira no 
territorio das reservas da biosfera Río Eo-Oscos-Burón e Terras do Miño, 
así como a axilización da incorporación da serra de Foncuberta á Rede 
Natura 2000 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 389, do 11.12.2014 
  
2.3 31977 (09/PNC-002673) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco Xesús 
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 

cos problemas de subministración eléctrica que se veñen padecendo no 
concello de Cambre 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 404, do 22.01.2015 
  
2.4 32540 (09/PNC-002735) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis 
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 

cos prezos do gasóleo e da gasolina 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 411, do 06.02.2015 
  
2.5 32606 (09/PNC-002745) 
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda 
 Sánchez García, Antón 
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de 

enerxías renovables 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 411, do 06.02.2015 
  
2.6 32769 (09/PNC-002766) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco Xesús 
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central 

co fin de compensar os custos sociais e medioambientais provocados en 
Galicia pola xeración de electricidade 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 411, do 06.02.2015 
  
 
 



 
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non 
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do 
Regulamento. 
 
 
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 
 
Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2015 
 

 
 

 
 
 
 

Cristina Isabel Romero Fernández 
Presidenta da Comisión 
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1. Preguntas orais en comisión
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1.1 31463(09/POC-004459)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a demanda ao Goberno central dun aumento de

investimentos produtivos e do cadro de persoal para os

estaleiros públicos de Ferrol

Publicación da iniciativa, 399, 05.01.2015



 

 

    

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

A deputada Yolanda Díaz Pérez, integrante do  Grupo Parlamentar da Alternativa 

Galega da Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na comisión, relativa a dotar ao 

estaleiro de Navantia Fene dos investimentos produtivos e a plantilla suficiente para 

incorporarse de novo ao mercado da construción naval civil pública.  

 

Non sabemos a que esperan os gobernos do PP, na Xunta e no Estado, para acometer 

as actuacións investidoras necesarias para situar de novo ao estaleiro de Navantia Fene 

como o referente mundial que foi na construción civil pública. Investimentos que 

reportarán creación de emprego e dinamización económica, constituíndo unha nova 

oportunidade para o desenvolvemento de base industrial avanzada que precisa 

Ferrolterra. 

Semella paradoxal que cando remata o inxusto e devastador veto, retornen as voces 

que pretenden dividir e privatizar ao estaleiro público con proxectos sobre os que non 

hai transparencia e que actúan como elemento de diversión respecto o que ten  que 

ser tarefa dun goberno que ouse ter neste tema do veto “un pouco de honradez” 

segundo deixara anotado na súa fábula das abellas Mandeville. Astano ten que 

construír barcos civís porque remata o veto e como empresa pública que é ten que ser 

subvenida polo Estado para dispor de todas as capacidades produtivas para esa 

finalidade que é a construción civil pública. 

As perspectivas do mercado mundial de construción de buques son positivas, cando 

gaña peso o transporte marítimo e  coa perspectiva  da apertura da nova canle de 

Panamá e en atención a situación estratéxica  - iso si, pesimamente defendida polos  

gobernos central e da Xunta – do noso país no corredor atlántico. 

 

 

 



 

 

Por todo elo, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda presenta a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral na comisión: 

- Que actuacións está a despregar a Xunta de Galicia para que o goberno central 

achegue os investimentos produtivos e amplíe a plantilla en Navantia Fene  

para desenvolver un complexo industrial naval integral nos estaleiros públicos 

da ría de Ferrol? 

- Desbota a Xunta de Galicia, e vai actuar en consecuencia, calquera manobra 

que fragmente ou privatice o estaleiro público fenés? 

 

Compostela, 18 de decembro do 2014. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 18/12/2014 14:10:09 
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1.2 32171(09/POC-004628)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre a valoración do Goberno galego dos resultados da

política seguida en materia de I+D

Publicación da iniciativa, 412, 09.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Abel Losada Álvarez, Manuel Gallego Lomba e Beatriz Sestayo 

Doce, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, 

comercio e Turismo. 
 

No ecuador da lexislatura os principais indicadores económicos e 

sociais non son positivos, nin en termos absolutos nin en comparación 

cos correspondentes a abril do 2009, cando se inicia o ciclo de 

gobernos presididos polo sr. Núñez Feijoo. 

 

Así acontece co paro, o principal problema para os cidadáns segundo as 

enquisas do CIS. A última EPA coñecida, con datos para o terceiro 

trimestre do 2014, recollía 258.300 persoas en paro, que aínda sendo 

inferiores ás rexistradas un ano antes, seguen supoñendo 95.600 máis 

que en abril do 2009. Ademais, datos da mesma fonte, a taxa de 

emprego galego é de 2´47 puntos inferior á ratio estatal e a taxa de 

actividade 5´65 puntos inferior, sendo a segunda máis baixa das 

comunidades autónomas. Canto o número de fogares con todos os seus 

membros en paro, situase en 87.800, cun aumento do 96v% respecto a 

2009. 

 

Canto ós datos de paro rexistrado no mes de decembro pasado, ainda 

representando unha minoración de 19.145 persoas, segue existindo un 

incremento do 62´55%. De feito unha entidade privada, o Foro 

Económico de Galicia, nun recente informe suliña que o emprego, co 

ritmo actual, non se recuperará ata a década seguinte. 

 

A poboación ocupada en Galicia ten caído nun 13 % a respecto do 2009 

e no sector industrial galego baixou un 2 5%. No ano 2009 existían 

1.034.468 afiliados á Seguridade Social en Galicia, polo que 107.986 

afiliacións desapareceron dende aquela (un – 10,43 %). 
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O conxunto dos datos expostos reflicte o fracaso da política económica 

desenvolvida pola Xunta, onde orzamentos, investimentos, 

transferencias de capital, contratación pública, medidas de solo 

industrial, lexislación aprobada e demais instrumentos da acción 

pública no ámbito económico, non foron quen de impulsar a 

recuperación económica. 

 

Si atendemos ás políticas sociais, as protestas continuadas na asistencia 

sanitaria resumen a política aplicada: minoración dos servizos públicos, 

das prestacións, do número de profesionais, deterioro da asistencia. 

Nalgunha política sectorial, os datos oficiais indican extinción, como na 

actuación de vivenda protexida. O último dato publicado polo 

Ministerio de Fomento cifra en 41 as vivendas protexidas en Galicia, 

con cualificación definitiva e no marco dos plans estatal e autonómico, 

o que vén a representar o 0´47 % do total estatal. 

 

A análise dos programas de gasto e a súa evolución dende 2009 é 

dabondo coñecida e foi reiterada no debate orzamentario polo que non é 

necesario reiterala aquí. 

 

A resposta do Goberno vén sendo progresivamente máis baixa. Se ten 

comprobado que a produción lexislativa carece de efectos. Así, leis 

sectoriais como as de comercio, turismo, sector Naval, política 

industrial, emprendemento ou innovación, non tiveron consecuencia 

nos respectivos sectores. Como aconteceu no ámbito social coas leis 

sobre consumo de bebidas alcohólicas, apoio á familia, acción 

voluntaria, inclusión social. Ou no ámbito institucional coas leis de 

medios públicos de comunicación, de calidade dos servizos  ou da área 

metropolitana de Vigo. Do rigor da actividade lexislativa da Xunta da 

conta a modificación reiterada de proxectos de recente aprobación. 

 

Procede xa que logo que o Goberno explicite a súa valoración do 

momento actual e as previsións para a segunda metade da lexislatura, 

polo que se formula a seguinte pregunta oral en comisión: 
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Qué valoración fai o Goberno dos resultados da súa  política de I+D? 

 

 Pazo do Parlamento, 16 de xaneiro de 2015 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 16/01/2015 14:18:09 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 16/01/2015 14:18:17 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 16/01/2015 14:18:22 
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1.3 33225(09/POC-004887)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a contratación dun videoclip de Enrique Iglesias para a

promoción do turismo de Galicia e o retorno económico

previsto

Publicación da iniciativa, 415, 12.02.2015



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e María do Carme Adán Villamarín, deputadas 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. 

 

A Xunta de Galiza ven de publicar o contrato polo que se pagarán 302.500 euros á unha 

produtora para gravar un vídeo do cantante Enrique Iglesias. En teoría trátase dunha actuación 

para a promoción do turismo de Galiza, mais na práctica constitúe un despilfarro en toda regra e 

unha burla á cultura galega. 

Dada a errática política de Turismo consideramos necesario que se explique por parte 

das súa responsábel cal é o obxectivo de subvencionar un vídeo de Enrique Iglesias, en que 

campaña se enmarca e que resultado concreto agarda Turismo deste despilfarro. 

 

Por todo isto, formulamos as seguintes cuestións para a súa resposta oral en comisión: 

1. En que planificación turística basea a Axencia de Turismo o despilfarro de 302.500 

euros para subvencionar a Enrique Iglesias? 

2. Agarda algún retorno económico deste contrato? 

 

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

María do Carme Adán Villamarín  

Deputadas do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 05/02/2015 17:43:23 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 05/02/2015 17:43:30 
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2. Proposicións non de lei en comisión
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2.1 26142(09/PNC-002195)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis

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

relación co sector naval da ría de Ferrol

Publicación da iniciativa, 335, 05.09.2014
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

deputada e dos seus deputados, Beatriz Sestayo Doce, Abel Losada 

Alvarez e José Manuel Gallego Lomba, 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 

6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 

 

Exposición de motivos 

 

Este mes coñecíamos a resposta da Dirección Xeral de Competencia da 

Comisión Europea a unha consulta do Goberno español sobre as axudas de 

Estado ao dique flotante para o naval ferrolá.   Esa resposta, orientada nos 

termos propostos polo Goberno de Mariano Rajoy, supoñía un duro 

varapalo para o naval da ría de Ferrol, e pretendía culminar, nunha perversa 

estratexia dos gobernos do PP a estafa electoral perpetrada por Feijoo en 

diferentes comicios electorais. 

 

Lonxe queda aquela solemne promesa electoral do presidente da Xunta de 

Galicia cando afirmaba ser “o garante do dique flotante“.  Lonxe aquela 

longa comisión dilatoria dos planes do PP para evitar a construción dunha 

infraestrutura vital para o presente e o futuro da comarca de Ferrolterra. 

 

As falsidades dos gobernos do PP respecto ao naval de Ferrol obvian o 

desprezo absoluto cara unha comarca, cara un sector estratéxico e ante os 

miles de traballadores despedidos da factoría mentres escoitaban promesas 

reiteradamente incumpridas.  

 

Ante a resposta de Bruxelas, representantes do PP, incluído o conselleiro de 

Economía e Industria, afanáronse en saír encantados coa escusa que 

acababa de brindarlles unha pregunta mal formulada para non construír o 

tan ansiado dique. Ese dique que foi votado a favor e en contra polos 

mesmos deputados nun esperpento de política na que todo vale.  

 

Sorprendentemente ningún goberno do PP ten buscado alternativas , dentro 

da súa inexplicable incompetencia, á consideración de axudas de Estado 

nin a excepcionalidade das regras de competencia nas que incorre Ferrol 

dada a súa dramática situación socioeconómica. 
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Mentres tanto o 1 de xaneiro de 2015 está preto e os gobernos do PP 

seguen a dar a calada por resposta respecto ás xestións levadas a cabo 

cando se levante o veto. 

 

En virtude do 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. Desenvolver, de forma urxente, as medidas encamiñadas á 

construción do dique flotante na ría de Ferrol. 

2. Cumprir os acordos parlamentarios sobre o naval de Ferrol 

aprobados nesta Cámara. 

3. Render contas ao Parlamento de Galicia sobre as medidas adoptadas 

cara a situación do naval da ría de Ferrol a partires do 1 de xaneiro 

do 2015 co levantamento do veto. 

 

 

Pazo do Parlamento, 25 de agosto de 2014 

 

Asdo.: Beatriz Sestayo Doce 

   Abel Losada Alvarez 

   José Manuel Gallego Lomba 

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: 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 26/08/2014 11:45:53 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 26/08/2014 11:46:01 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 26/08/2014 11:46:06 
 
José Luís Méndez Romeu na data 26/08/2014 11:46:12 
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2.2 30762(09/PNC-002559)

Grupo Parlamentario Mixto

Martínez García, María Consuelo

Sobre a denegación pola Xunta de Galicia da autorización

solicitada pola empresa canadense Goldquest Ibérica para unha

explotación mineira no territorio das reservas da biosfera

Río Eo-Oscos-Burón e Terras do Miño, así como a axilización

da incorporación da serra de Foncuberta á Rede Natura 2000

Publicación da iniciativa, 389, 11.12.2014
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O G.P. Mixto, a iniciativa da súa Deputada, Consuelo Martínez García, ao 

abeiro do establecido no Regulamento desta Cámara, presenta a seguinte 

Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión. 

 

A Xunta de Galicia proponse reactivar o sector mineiro concedendo 

autorizacións de explotación por toda a xeografía galega. Na Galiza existen 

actualmente 304 explotacións mineiras, que producen máis de 24 millóns de 

toneladas ao ano,  e xeran un movemento económico de 322,7 millóns de 

euros ao ano; é dicir o 2% del Produto Interior Bruto. 

Segundo o Director Xeral de Industria, Sr. Tahoces, en breve sairán a concurso 

178 dereitos mineiros, dispoñibles na Galiza por diversas razóns, como a 

renuncia ou caducidade.  A Xunta afirma que se adxudicarán as licencias de 

explotación en función de tres criterios: a calidade técnica do proxecto, a 

restauración dos terreos e o impacto económico na zona a través das 

inversións e os empregos que xere, coa intención de lanzar un sinal aos 

inversores estranxeiros, especialmente americanos e canadenses, para que se 

interesen en estas minas. Nas explotacións que saen a concurso  existen, entre 

outros minerais, caolín, canterita, granito, cuarzo, ouro, prata, e minerais 

pertencentes ás chamadas terras raras. 

Polas declaracións do Sr. Tahoces, pode deducirse que entre as prioridades da 

Xunta para outorgar as licencias de explotación non se atopan a protección do 

medio ambiente, da saúde pública ou do patrimonio natural, etnolóxico, 

arqueolóxico ou turístico. 

A febre do ouro ten posto sobre a pista dos vellos filóns galegos a  varias 

compañías canadenses que xa crearon filiais en España. En diferentes fases 
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da súa tramitación  cóntanse xa, nas catro provincias galegas, ao menos 10 

minas que poden ser reabertas en pouco tempo.  

Así, aparecen proxectos avaliados pola Xunta de Galicia que pretenden vender 

a empresas estranxeiras os nosos montes para a extracción de distintos 

metais, entre outros:  

"Explotación de filóns de prata, ouro, chumbo, cinc e cobre nun territorio que 

forma parte da reserva da biosfera (Río Eo-Oscos-Burón e Terras do Miño) e 

que se reparten catro Concellos lucenses (A Fonsagrada, Baralla, Baleira y 

Becerreá)”.  

Goldquest, una compañía canadense planea empezar a perseguir filóns nun 

territorio que forma parte de dúas reservas da biosfera, Río Eo-Oscos-Burón e 

Terras do Miño, que se reparten catro concellos lucenses (A Fonsagrada, 

Baralla, Baleira y Becerreá). Goldquest espera encontrar prata, ouro, chumbo, 

cinc e cobre. 

A Consellería de Economía e Industria ten tramitado o permiso de investigación 

a favor da filial Goldquest Ibérica, con sede en Ponferrada e Madrid. 

O anuncio aparecido no DOG fai referencia a 68 cuadrículas mineiras, inda que 

o papel que estivo exposto no taboleiro de anuncios do concello de  A 

Fonsagrada falaba de 396. Se finalmente o proxecto se limitase á superficie 

confirmada polo DOG, a investigación mineira xa afectaría de cheo ás dúas 

reservas da biosfera situadas no límite entre Galiza e  Asturias e a un lugar de 

interese comunitario (LIC), a Serra de Foncuberta, pendente de incorporarse á 

Rede Natura. 

A zona protexida sobre a que se superporían as investigacións da empresa 

mineira son as montañas por onde transcorren os ríos Eo e Miño. Entre o 

conxunto da flora presente,  confirmouse a presenza de 97 familias e máis de 

500 especies,  máis de 500 especies vexetais. 
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Polo exposto preséntase a seguinte Proposición non de lei para o seu debate 

en Comisión: 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

 1.- Protexer as dúas reservas da biosfera, Río Eo-Oscos-Burón e Terras do 

Miño, non concedendo a autorización para a explotación mineira á que 

pretende optar Goldquest Ibérica. 

2.- Axilizar a incorporación da Serra de Foncuberta á Rede Natura 2000. 

Pazo do Parlamento a 01 de decembro de 2014 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

Deputada e Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 01/12/2014 10:30:36 
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Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

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

relación cos problemas de subministración eléctrica que se

veñen padecendo no concello de Cambre

Publicación da iniciativa, 404, 22.01.2015
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputada María do Carme Adán Villamarín 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 aos problemas de subministración eléctrica 

no Concello de Cambre (A Coruña). 

 

Na tarde do pasado mércores 24 de decembro, día de Noiteboa, máis de 1000 fogares 

cambreses (1138 segundo recoñeceu a propia Gas Natural-Fenosa) ficaron sen 

subministración eléctrica durante un intervalo de tempo que oscilou entre as dúas e as tres 

horas, a partires das sete e media da tarde. 

A empresa subministradora asegurou publicamente que o incidente debeuse a unha 

avaría debida a uns fusíbeis fundidos en baixa tensión, sen dar máis datos nin información 

ao respecto. É moita a xente en Cambre que pensa que este corte na subministración 

eléctrica prodúcese xusto no pico de consumo máis alto do ano, na tarde de noiteboa, cando 

unha poboación en constante crecemento demográfico, que fai un uso crecente da enerxía 

eléctrica (hai uns anos apenas a xente utilizaba fornos e cociñas eléctricas), provoca o 

colapso da rede, incapaz de dar servizo a uns clientes que pagan puntualmente custosos 

recibos onde se lles garante, polo menos na teoría, unha potencia determinada. 

O sistema de compensación deseñado por Gas Natural-Fenosa é profundamente 

inxusto para resarcir o dano ocasionado aos/ás veciños/as afectados/as. Gas Natural-

Fenosa, logo de sucesivos e farragosos trámites, pode, no mellor dos casos, acceder a 

descontar da factura a parte proporcional do tempo en que ela recoñece que a 

subministración foi interrumpida. 
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O desconto de 2 ou 3 horas no monto mensual non cubre, nin de lonxe, os 

trastornos causados nunha data tan sinalada para as celebracións familiares, onde a maiores 

das molestias ocasionadas á xente que tiña que preparar a cea ese día, na que en moitos 

casos se inviste unha cantidade importante de cartos dado o especial carácter da mesma, 

habería que valorar a imaxe terceiromundista e subdesenvolvida que ofrece un concello da 

contorna da cidade da Coruña, moi próximo á Central Térmica de Meirama, que é incapaz 

de achegar a luz ás casas nunha data tan sinalada. 

O apagón afectou a amplas zonas das parroquias de Sigrás, Anceis, San Lourenzo, 

Meixigo e á parte da propia vila de Cambre. Ademais non é a primeira vez que sucede 

nesta data, na tarde do día de Noiteboa. Esta situación deuse tamén en anos pasados na 

parroquia de Cecebre, e de xeito constante durante máis dunha década na parroquia de 

Meixigo. 

A Xunta de Galiza ten competencias en materia de consumo e o Artigo 27.13 do 

Estatuto de Autonomía de Galiza establece como competencia exclusiva da comunidade 

“as instalacións de produción, distribución e transporte de enerxía eléctrica, cando este 

transporte non saia do seu territorio e o seu aproveitamento non afecte a outra provincia 

ou Comunidade Autónoma.” 

 

Por todas estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta 

a seguinte proposición non de lei para debate en comisión: 

“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a: 

1.- Exercer as súas competencias en materia de consumo e de distribución e 

transporte de enerxía para esixir a solución dos problemas de subministración eléctrica 

que afectan ao Concello de Cambre. 
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2.- Realizar unha inspección/auditoría sobre como se está a realizar a 

subministración eléctrica nas zonas afectadas, detectando e instando a subsanar de 

inmediato e con carácter duradeiro as causas  reais dos apagóns. 

3.- Proceder, a través do Instituto  Galego de Consumo, a realizar unha campaña 

entre os veciños e veciñas  das zonas afectadas para informarlles dos seus dereitos como 

consumidores/as  e da posibilidade de acudir ao Sistema Arbitral de Consumo.” 

 

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 15/01/2015 10:24:55 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 15/01/2015 10:25:01 
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

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

relación cos prezos do gasóleo e da gasolina

Publicación da iniciativa, 411, 06.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados e da súa deputada, Abel Losada Alvarez, José Manuel 

Gallego Lomba e Beatriz Sestayo Doce, 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 

6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 

 

Exposición de motivos 

 

Na estratexia propagandística a que nos ten acostumados o Goberno 

galego, a mediados de abril do ano 2014, fai máis de nove meses, 

manifestou a necesidade de incrementar a competencia no sector dos 

hidrocarburos, de maneira que as baixadas do prezo do cru, como as que 

estamos vivindo dende entón, trasládense aos prezos do gasóleo e da 

gasolina, isto é, a renda dispoñible dos cidadáns. 

 

Lamentablemente, nove meses despois, os feitos políticos do Goberno 

galego teñen sido practicamente inexistentes neste ámbito, o petróleo 

continuou baixando, e os consumidores galegos pagamos un prezo polos 

combustibles para automoción que se sitúan nos máis altos de España. 

 

Os e as socialistas vimos defendendo que é imprescindible, e máis en 

momentos como este, democratizar a economía, o que implica defender na 

lexislación, non as grandes corporacións, senón aos cidadáns e ás cidadás, 

aos autónomos e aos pequenos e medianos empresarios e empresarias, algo 

que os gobernos do PP, non fan, nin en Galicia, nin en España. 

 

Resulta evidente que hoxe o que hai no sector dos hidrocarburos é un 

oligopolio privado de tres compañías (Repsol, CEPSA e BP) que 

concentran o 85 % da distribución da gasolina e o gasóleo, e que resulta 

imprescindible introducir máis transparencia e competencia, máis 

subministradores, para que se rompa ese oligopolio privado e, en 

consecuencia, teñamos un traslado moito máis rápido do prezo do cru ao da 

gasolina e o gasóleo.  
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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:  

 

a) Demandar á Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

que proceda a desenvolver de maneira inmediata un plan específico 

de investigación en dous ámbitos concretos: 

 

1. As razóns do retraso no traslado das baixadas do prezo do cru 

aos prezos do gasóleo e da gasolina. 

 

2. As razóns das diferenzas de prezos da gasolina e o gasóleo entre 

as diferentes comunidades autónomas.  

    

 

b) Levar adiante no prazo máximo de dous meses as recomendacións 

que establece o informe do Consello Galego da Competencia. 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de xaneiro de 2015 

 

Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   José Manuel Gallego Lomba 

   Beatriz Sestayo Doce 

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

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 



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 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/01/2015 09:39:27 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 23/01/2015 09:39:34 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 23/01/2015 09:39:39 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 23/01/2015 09:39:44 
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2.5 32606(09/PNC-002745)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

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

materia de enerxías renovables

Publicación da iniciativa, 411, 06.02.2015



 

 

 
 

Á MESA DO PARLAMENTO: 

 

O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, a iniciativa do deputado  e 

portavoz suplente Antón Sánchez García,  abeiro do disposto no artigo 160 do 

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

en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

O aumento dos prezos da eléctricidade, a cada vez maior madurez das enexías 

renováveis e o gran potencial de Galiza para a producción eléctrica descentralizada, limpa 

e baseada no autoconsumo, fan máis necesario que nunca dar pasos cara o cambio de 

modelo enerxético. 

 

Fronte ao oligopolio actual, consentido polos gobernos español e galego a solución para a 

cidadanía é a democratización da enerxía. 

 

Galiza ten unhas enormes posibilidades para crear nos próximos anos un novo modelo 

enerxético que supoña a liberación dos galegos e galegas dos abusos das grandes 

empresas eléctricas, o descenso dos prezos, que esté baseado na producción de enerxía 

limpa e a partir do cal se cre emprego. 

 

Ésta mudanza no modelo suporá tamén unha axuda para o rural e o sector primario, que 

soporta elevadísimos prezos da electricidade que lastran a súa viabilidade, cando con 

políticas diferentes a producción eléctrica sería unha solución de futuro. 

 

É necesario pois dar pasos neste camiño, e unha das cuestións chave é facilitar a 

instalación de pequenas instalacións de producción dentro do réxime ordinario, cumplindo 

coa directiva europea D 2009/72CE, de enerxías renováveis, que establece unha serie de 

prioridades: 

 

a) Priorización das enerxías renovables fronte ás non-renovables. 

 



 

 

 

b) Liberdade de mercado, libre establecemento para produtores. 

c) Condicionalidade dos mecanismos distorsionadores do libre mercado (primas 

ou axudas) á previa ineficacia do mercado libre para alcanzar os obxectivos 

propostos. 

d) Prioridade das plantas de produción de pequeno tamaño e de "xeración 

distribuída". 

e) Acceso universal ás redes de distribución e trasporte. 

f) Transparencia nos procesos de asignación de axudas (primas licenzas...)  

 

En resumo podemos dicir que o modelo europeo é doadamente visible en países como 

Alemaña ou Dinamarca, os cales se diferencian de Galiza nos seguintes aspectos: 

 

a) Presenza masiva de paneis solares nos tellados de naves industriais e 

vivendas. 

b) Presenza de aeroxeradores pequenos nas granxas e fábricas. 

c) Eliminación da enerxía nuclear. 

d) Preferencia de subministración por moitos e pequenos produtores en lugar duns 

poucos e grandes. Preferencia pola "xeración distribuída". 

e) Doado acceso á tramitación das pequenas instalacións, incluíndo o acceso a 

rede. 

  

 

En Galiza e no Estado español existen numerosos obstáculos lexislativos para que isto 

sexa unha realidade. 

 

En Galiza non se permiten pequenas instalacións eólicas fora do concurso eólico, aínda 

que non opten a cobrar primas o que é unha aberración, e que contradí a directiva que dí 

que so se recurrirá ás primas si o réxime ordinario non é suficiente para acadar o obxetivo 

de potenciar as enerxías renováveis. 

 

Non existe separación real entre producción, distribución e comercialización, cuestión 

contraria tamén á directiva europea e que dificulta, xunto cos altos peaxes de acceso, a 

conexión de pequenos productores á rede. 

 



 

 

A directiva europea D2009/72CE esixe un procedemento propio para os pequenos 

produtores, pero a normativa española e galega incúmpreno.  

 

Non interesa que unha serie de pequenos produtores instalen paneis nos tellados das 

súas casas, prefírese que estas persoas compren a enerxía a unha multinacional e para 

iso unha sinxela fórmula consiste en sometelos aos mesmos procedementos que a unha 

gran planta de produción, para maior escarnio, mentres ao directivo da grande empresa 

se lle abren os despachos, ao pequeno cidadán aplícaselle a lexislación "a regulamento", 

esta situación contrasta co establecido no apartado 31 da declaración de intencións da 

D2009/72CE: 

 

(31) Os procedementos de autorización non deben dar lugar a unha carga administrativa 

desproporcionada en relación co tamaño e as posibles repercusións nos produtores de 

electricidade. Os procedementos de autorización excesivamente longos poden constituír 

un obstáculo para o acceso de novos axentes ao mercado.  

 

Por todo isto Alternativa Galega de Esquerda apresenta a seguinte Proposición non de lei 

para o seu debate en Comisión: 

 

O Parlamento insta á Xunta de Galicia a: 

 

1.- Potenciar as enerxías renováveis, a eficiencia enerxética, para conquerir un modelo 

enerxético descentralizado, baseado na pequena producción e no autoconsumo. 

 

2.- Esixir ao Estado español que  modifique  o actual marco normativo co obxectivo de 

fomento das enerxías renovables, a produción perto do lugar de consumo e o 

autoconsumo, así como a territorialización da tarifa eléctrica, e no que se inclúa : 

 

a) A cuantificación dos tributos autonómicos no cálculo da retribución específica 

das enerxías renovables. 

b) A realización dunha auditoría independente do custe real da produción, 

distribución e comercialización da enerxía eléctrica, que cuantifique rigorosamente 

o déficit tarifario, e que determine o custe real proporcional para os casos de 

produción-consumo baseados no balance neto. 

 



 

 

c) Mantemento do sistema actual de referenciación para a rendabilidade mínima 

garantida. 

d) Territorialización da tarifa eléctrica, aplicando aos termos de potencia e consumo 

un factor corrector en función do balance neto das distintas Comunidades 

Autónomas. 

 

3.- Que esixa ao Estado español, en aplicación ao disposto na directiva europea  

D2009/72CE, a plena e efectiva separación das actividades de producción, distribución e 

comercialización, exercendo si procede a enaxenación directa ou o fraccionamento das 

empresas potestade contemplada na directiva. 

 

4.- Establecer un procedemento de tramitación simplificada de autorizacións para 

productores de pequena potencia dacordo ao disposto no artigo 7.3 da 

D2009/72CE,aplicable especialmente ao autoconsumo e xeneración distribuida. 

 

5.- Revisar de xeito urxente o cumprimento dos plans industriais asociados á concesión 

de potencia no concurso eólico, e á anulación das concesións nos casos que se 

demostren os incumprimentos. 

 

6.- Que esixa ao goberno español a que no novo borrador de RD referente a 

aoutoconsumo anule a peaxe de respaldo, e prevexa  o mecanismo de compensación 

diferida no tempo (balance neto ou saldos instantáneos) entre producción e consumo o 

que beneficia a eficiencia enerxética. 

 

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2015. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 26/01/2015 10:43:45 
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Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao

Goberno central co fin de compensar os custos sociais e

medioambientais provocados en Galicia pola xeración de

electricidade

Publicación da iniciativa, 411, 06.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputada María do Carme Adán Villamarín e do deputado Francisco Xesús Jorquera 

Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Proposición non de lei para debate na Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e 

Turismo, relativa á implantación dun suplemento territorial para cubrir a totalidade do 

sobrecuste provocado por tributos autonómicos á xeración eléctrica. 

 

No Estado español impúxose o criterio dun sistema eléctrico único e de tarifa 

única, prexudicial para Galiza ao tratar por igual aos/ás consumidores/as dos distintos 

territorios, sen ter en conta a súa achega como produtora de enerxía. Porén, na nova Lei 

24/2013 do Sector Eléctrico, cuestiónase esa tarifa única, non para poder compensar vía 

tarifa os territorios que sofren os prexuízos ambientais de produciren enerxía, senón para 

penalizar ás CCAA que impoñan impostos ambientais, ao recollerse a posibilidade aínda 

sen desenvolver, da creación de suplementos territoriais onde, como en Galiza, houber 

impostos propios á actividade eléctrica. Así, o punto 6 do artigo 17 desta Lei di 

literalmente: “No caso de que as actividades ou instalacións destinadas ao subministro 

eléctrico fosen gravadas, directa ou indirectamente, con tributos propios das 

Comunidades Autónomas ou recargos sobre tributos estatais, nos prezos voluntarios para 

o pequeno consumidor ou as tarifas de último recurso poderá incluírse un suplemento 

territorial que cubrirá a totalidade do sobrecuste provocado por ese tributo ou recargo e 

que deberá ser abonado polos consumidores situados no ámbito territorial da respectiva 

Comunidade Autónoma.” 

Isto é, queda aberta a posibilidade a que en Galiza paguemos aínda a 

electricidade máis cara por termos actividade de xeración no propio país, ao tempo que 

fica pechada calquera posibilidade de ter unha tarifa propia que nos permita ter vantaxes 
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en función de sermos un país produtor de enerxía, como acontece en diversos estados 

europeos onde existen tarifas diferenciadas por territorios. 

Na actualidade, a Xunta aplica tres impostos que ata a data pagan as empresas 

eléctricas e os operadores, que non repercuten sobre o/a usuario/a: o canon eólico, que 

grava os aeroxeradores que producen electricidade coa forza do vento; o hidráulico, coa 

auga dos ríos, e para rematar, a coñecida como Ecotasa, que recada polas emisións 

ambientais das centrais térmicas. Así, coa nova Lei do Sector Eléctrico, os impostos 

territoriais como o canon eólico aprobado cando Alberto Núñez Feijoo chegou ao 

goberno da Xunta, pode conlevar un recargo no recibo que deberá ser soportado 

polos/as cidadáns/ás daquelas comunidades con tributos que gravan a produción de 

enerxía. 

De levarse a cabo unha tarifa diferenciada en función da tributación de cada 

comunidade autónoma, en Galiza podería darse unha situación paradoxal, xa que somos 

unha comunidade exportadora neta de enerxía, que ten que asumir os custos ambientais 

no seu territorio pola explotación e que, en cambio, pode ver como os seus fogares 

teñen unha factura máis alta na luz en comparación con outras comunidades que, a 

diferenza de Galiza, importan a enerxía. 

O fallo do Tribunal Supremo en xuño de 2014, en resposta a un recurso de Gas 

Natural Fenosa, supón un  novo paso para a creación dun suplemento territorial na tarifa 

eléctrica alí onde existen impostos propios á actividade eléctrica, xa que o fallo 

afirmaba que os diferentes suplementos territoriais debían terse incluído nos custos da 

peaxe de acceso para o ano 2013, circunstancia que omitiu a orde do Ministerio de 

Industria sobre ese asunto. 

Tanto o BNG como a Asociación Eólica de Galiza (EGA) teñen advertido sobre 

o risco, en tanto non se modifique a lexislación estatal, de que a fiscalidade autonómica 
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acabe incrementando o recibo da luz. É preciso levar a cabo as iniciativas políticas 

adecuadas para que esta esperpéntica situación non chegue a suceder. 

 

Por todas estas razóns formulamos a seguinte Proposición non de lei para debate na 

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, relativa á implantación dun 

suplemento territorial para cubrir a totalidade do sobrecuste provocado por tributos 

autonómicos  á xeración eléctrica. 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a: 

1.- Demandar do Goberno do Estado a derrogación da Lei 24/2013 do sector 

eléctrico e en particular do seu  artigo 17.6. 

2.- Esixir unha tarifa eléctrica galega que compense a Galiza dos custes sociais 

e medio-ambientais provocados pola xeración de electricidade e permita que Galiza 

poida extraer beneficios desta especialización produtiva, abaratando a tarifa para 

familias e empresas”. 

 

Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 28/01/2015 14:03:00 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 28/01/2015 14:03:08 

 


	CONVOCATORIA DO 05 do marzo do 2015
	RELACIÓN DE MEMBROS
	1. Preguntas orais en comisión
	1.1 09/POC-004459
	31463

	1.2 09/POC-004628
	32171

	1.3 09/POC-004887
	33225

	2. Proposicións non de lei en comisión
	2.1 09/PNC-002195
	26142

	2.2 09/PNC-002559
	30762

	2.3 09/PNC-002673
	31977

	2.4 09/PNC-002735
	32540

	2.5 09/PNC-002745
	32606

	2.6 09/PNC-002766
	32769


