
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 6.ª, INDUSTRIA,

ENERXÍA, COMERCIO E TURISMO
 

Día: 01.04.2015        Hora: 10:30



A Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 1 de abril de 2015, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1. Proposicións non de lei en Comisión

1.1 30411 (09/PNC-002524)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel e Adán Villamarín, María do Carme
Sobre a consignación, nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2015, da dotación económica necesaria para o 
mantemento da Fundación Feira de Exposicións e Congresos da Estrada e 
o apoio aos diferentes eventos que se van levar a cabo
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 381, do 27.11.2014

1.2 30678 (09/PNC-002548)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
estado actual da calzada antiga, o trazado, a limpeza e a seguridade dos 
distintos camiños de Santiago ao seu paso por Galicia, así como os 
servizos que están a prestar os albergues públicos neles
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 03.12.2014

1.3 31399 (09/PNC-002613)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a solicitarlle á empresa 
Movistar a prestación do servizo de conexión á internet polo sistema 
terrestre na parroquia de Figueiras, en Santiago de Compostela
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 399, do 05.01.2015

1.4 32554 (09/PNC-002737)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 5 máis
Sobre a creación no Parlamento de Galicia dunha comisión de estudo sobre 
a definición dunha nova política de investigación e innovación en Galicia, 
de cara a elaborar un pacto autonómico pola I+D+i
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 411, do 06.02.2015

1.5 34583 (09/PNC-002913)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda



Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
uso de produtos alimentarios como reclamo polas grandes empresas, así 
como as súas prácticas de venda a perdas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 433, do 19.03.2015

1.6 34749 (09/PNC-002932)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
contrato privado asinado pola Axencia de Turismo coa produtora do 
videoclip de Enrique Iglesias para a promoción do turismo de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 433, do 19.03.2015

1.7 34785 (09/PNC-002936)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a realización polo Goberno galego dunha auditoría independente que 
fiscalice o retorno, en termos de creación de novos empregos e 
desenvolvemento e consolidación de novas actividades industriais, dos 
investimentos levados a cabo con cargo ao Plan Ferrol
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 433, do 19.03.2015

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 marzo de 2015

Cristina Isabel Romero Fernández
Presidenta da Comisión
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1.1 30411(09/PNC-002524)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a consignación, nos orzamentos xerais da Comunidade

Autónoma de Galicia para o ano 2015, da dotación económica

necesaria para o mantemento da Fundación Feira de Exposicións

e Congresos da Estrada e o apoio aos diferentes eventos que

se van levar a cabo

Publicación da iniciativa, 381, 27.11.2014



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

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

do deputado Daniel Rodas Chapela e da deputada María do Carme Adán 

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

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, instando ao Goberno galego a 

comprometer no orzamento 2015 a dotación económica necesaria para o mantemento da 

Fundación Feira de Exposicións e Congresos da Estrada e o apoio aos diferentes 

eventos que van levar a cabo. 

 

A denominada “Feira do Moble de Galicia” ven de anunciar a renuncia da súa 

xerente a partir do 31 de decembro de 2014. É este un evento de longa tradición na 

Estrada, que foi promovida polos mobleiros, comerciantes e empresarios da madeira e o 

moble aló polo ano 1985 para consolidar unha industria do moble de gran tradición na 

Comarca. 

Coa axuda da Xunta de Galicia constitúese a Fundación de Exposicións e 

Congresos da Estrada encetando unha segunda andaina a partir de 1993 coa edición da 

VII “Feira do Moble de Galicia” co obxectivo de asumir a organización e promoción da 

Feira do Moble de Galicia e consolidar este sector. 

Feira que mantén a súa cita anual, na terceira semana do mes de setembro e que 

nesta última edición tivo unha duración de nove días e que a día de hoxe está 

consolidado como a maior feira sectorial do moble en Galicia e unha das principais feira 

de todo o Noroeste peninsular, grazas ao empuxe e entusiasmo dos mobleiros e ao 

escaso apoio económico das institucións. 
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Nesta última andaina téñense consolidado diversas iniciativas como a “Feira 

Profesional do Moble de Galicia” enfocada a ser un punto de  encontro entre fabricantes 

e comercializadores do sector que se ven celebrando dende fai máis de cinco ano. A 

Feira de Antigüidades e Cousas Curiosas que ten lugar tres e ata catro eventos ao ano. 

Así como cursos de formación, talleres do Plan AFD relacionados coa madeira e o 

moble, etc. A Fundación é ademais oficina da Cámara de Comercio de Vilagarcía de 

Arousa e centro asociado ao Servizo Público de Emprego en Galicia. 

Na actualidade a Fundación está presidida polo Conselleiro de Industria e 

Enerxía e forman parte do Padroado destacados cargo públicos do PP como a Directora 

Xeral de Comercio, o Delegado Territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra ou 

deputados provinciais como Xosé Crespo Iglesias, alcalde de Lalín, Begoña Estevez 

Bernárdez e Isabel Vázquez Reboredo así como representantes da Corporación 

Municipal da Estrada que son repartidos entre o PP e o PSOE. O propio alcalde da 

Estrada é vicepresidente da Fundación polo que todas as decisións están avaladas polo 

grupo maioritario. 

A Fundación leva anos pasado por unha situación difícil motivada pola crise 

económica e pola falta de compromiso político con este sector económico, que a levou a 

tomar  medidas de axustes, condicionada pola diminución das subvencións aportadas 

polas distintas administración, tendo que acometer unha serie de recortes de gasto e 

persoal pero que a día de hoxe e a pesares das restricións encontrase totalmente saneada. 

Esta xestión de reflotamento foi levado a cabo por Mercedes Cuíña, actual 

xerente e tesoureira da Fundación. Sorprende que con todas estas dificultades 

transcendese a opinión pública a crítica do presidente da Asociación de Empresarios do 

Móbel a xestión realizada da última edición argumentando o elevado prezo dos stands e 

a diversificación do evento o que motivou a dimisión da actual responsable. 
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Esta situación é difícil de comprender ao por en cuestión unha xestión austera, 

eficaz e saneada en tempos de estreiteces e cunhas administración que non teñen reparo 

en desfilar na pasarela mediática que lle ofrece os eventos pero que pouco aportan en 

investimentos e non acaban de comprometen con un sector estratéxico para a Comarca. 

 

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular a seguinte proposición non de 

lei para o seu tratamento en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a comprometer no orzamento 

2015 a dotación económica necesaria para o mantemento da Fundación Feira de 

Exposicións e Congresos da Estrada e o apoio aos diferentes eventos que van levar a 

cabo.” 

 

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela  

Deputado do G.P. do BNG 

María do Carme Adán Villamarín  

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 20/11/2014 14:01:34 
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María do Carme Adán Villamarín na data 20/11/2014 14:01:39 

 



 

 

Reunión da Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Día: 01.04.2015        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.2 30678(09/PNC-002548)

Grupo Parlamentario Mixto

Martínez García, María Consuelo

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

relación co estado actual da calzada antiga, o trazado, a

limpeza e a seguridade dos distintos camiños de Santiago ao

seu paso por Galicia, así como os servizos que están a

prestar os albergues públicos neles

Publicación da iniciativa, 386, 03.12.2014
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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.  

 

Un informe da Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño 

sinala que quen percorreron as distintas rutas xacobeas (216.000 persoas) 

deixaron o pasado ano na cidade 26.125.000 euros. E un regueiro de diñeiro 

ao longo dos Camiños. 

Segundo o informe, a media de gasto por peregrino na ruta xacobea foi de 38 

euros ao día, o que arroxou no Camiño Francés un total de 80.818.981 euros, 

no Camiño Portugués 12.440.501 e para o do Norte 7.240.999 euros.  

O número de peregrinos aumenta ano tras ano, seguindo as distintas rutas 

xacobeas, a medida que o Camiño é máis coñecido a nivel internacional.  

Pero o goberno está a permitir o seu deterioro, o que de seguir así, levará a un 

descenso no número de persoas que se deciden a iniciar o Camiño. 

O que lle pasou á peregrina alemá Lena Waterfeld, que tivo que ser rescatada 

cando se extraviou nun cantil de Fisterra, podería pasarlle a máis camiñantes 

debido á mala sinalización, que brilla pola súa ausencia nalgúns tramos.  

Nos dous últimos meses os servizos de Urxencias tiveron que montar 

dispositivos de procura para rescatar a catro peregrinos. En dous casos foi 

necesaria a intervención dun helicóptero. Os profesionais de salvamento 

consideran que o problema principal é a sinalización deficiente ou ás veces 

nula do Camiño. 

O trazado entre Lires e Muxía continúa sendo o máis perigoso para os turistas, 

que en moitos casos acaban nos cantís, desorientados, magullados e 
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exhaustos polo esforzo e non lles queda máis remedio que chamar ao servizo 

de urxencias 112 para ser rescatados, ben por terra, ben por mar.  

A Fundación Camiño de Santiago sinala once puntos de especial perigosidade 

para os camiñantes na provincia de Pontevedra. Prioriza dúas localizacións cun 

elevadísimo risco para a integridade miles de peregrinos:  

 A intersección do Camiño Portugués en Cesantes á altura do colexio 

público e a subida a O Viso,  en Redondela 

 A saída de Pontevedra en San Caetano-Alba, sen beirarrúa nin beiravía 

e gran intensidade de tráfico, co paso sobre o río Rons por unha 

pequena ponte sen protección e o cruce da ruta nese mesmo lugar coa 

N-550 (Pontevedra-Santiago). 

 As interseccións coa estrada nacional en Caldas, especialmente no 

cruce de Carracedo. 

Un terzo dos 300 quilómetros do Camiño Primitivo teñen sido desprazados por 

decreto a estradas e fincas sen rigor histórico. 

A versión oficial de la Xunta abandona calzadas empedradas, pasos sobre 

regatos en frondosos bosques, históricas rodeiras e incluso a toponimia 

asociada ao Camiño, a pesar de que os técnicos recoñecen a perigosidade de 

trasladar peregrinos ás estradas xunto a vehículos que circulan a gran 

velocidade. 

Hai decenas de modificacións como as de Paradavella, A Matanza, Vilalle, San 

Vicente do Burgo ou o camiño real de Vilabade. Xuntas suman case un 

centenar de quilómetros que abandonaron o verdadeiro camiño. 

A Asociación de Veciños Ruta Xacobea de Lavacolla considera que a etapa da 

parroquia de San Paio de Sabugueira, presenta un lamentable estado de 

descoido que a converten nunha das peores etapas que se poden facer hoxe.  
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En Ordes o trazado do Camiño Inglés ao seu paso polo municipio presenta 

unha acumulación de maleza que dificulta o paso dos peregrinos.  

O Camiño Portugués entre Vidán e Conxo áchase nun estado lamentable, cos 

elementos patrimoniais (como é o caso dos petróglifos) en situación de 

abandono. Son centenares os peregrinos os que estes días fan esta Ruta 

Xacobea e que non teñen fácil a orientación polo carreiro compostelán, sen 

ningunha sinalización. 

As queixas pola sinalización tamén se estenden á zona urbana, sobre todo á 

entrada da capital galega. No cruzamento de Concheiros, moitos camiñantes 

se desorientan e perden tempo na chegada á Catedral.  

En Ribadeo, á entrada da cidade faltan indicacións para poder seguir o 

Camiño.  

Pero tamén hai un total abandono dos albergues: 

Pola Garda xa pasan 500 peregrinos ao ano, pero a escasa sinalización e a 

ausencia de albergue fan que moitos camiñantes pasen Vigo de longo. En 

Vigo, os veciños do Freixo ofrecen desde o ano 2010 as súas dependencias 

para os peregrinos que realizan o Camiño de Santiago pola vía monacal ou 

camiño costeiro. Naquel ano acondicionaron un cuarto con catro camas e 

unhas duchas, estas grazas a unha subvención da Xunta. Ata hoxe é o único 

albergue de Vigo. 

No albergue situado no municipio de Neda a hospedaxe conta con capacidade 

para acoller a vinte e catro peregrinos, ademais de catro camas reservadas a 

persoas con diversidade funcional. Neste verano, algúns días ao mediodía 

todas as prazas xa foran adxudicadas. 

As queixas por deficiencia nas instalacións e servizos no albergue de 

Pontedeume sucedéronse ao longo de todo o verano. 

A presenza de chinches obrigou a pechar por segunda vez o albergue do 
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Camiño Norte en Lourenzá. A praga xa a sufrira a principios do mes de agosto 

o albergue anterior da ruta, o de Gondán, en Barreiros.  

Por todo o exposto, formúlase a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Comisión: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a: 

1.- Proceder á recuperación da calzada antiga, tal e como estipula a Lei de 

protección dos camiños de Santiago. 

2.- Afastar o trazado do camiño por estradas con alta intensidade de tráfico a 

altas velocidades e sen beiravías ou beirarrúas. 

3.- Aumentar o número de prazas nos albergues públicos, así como mellorar a 

atención, seguridade, hixiene e servizos que se presta nos mesmos. 

4.- Proceder ao mantemento dos Camiños ao paso por Galiza, garantindo a 

súa limpeza e seguridade. 

 

Pazo do Parlamento a 27 de novembro de 2014 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 27/11/2014 14:18:45 
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1.3 31399(09/PNC-002613)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis

Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a

solicitarlle á empresa Movistar a prestación do servizo de

conexión á internet polo sistema terrestre na parroquia de

Figueiras, en Santiago de Compostela

Publicación da iniciativa, 399, 05.01.2015
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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 Antonio 

Sánchez Bugallo, Beatriz Sestayo Doce 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 
 

A pesar do continuo exercicio de publicidade e propaganda sobre a 

extensión das TIC´s no territorio da Comunidade Autónoma, e das inxentes 

cantidades de fondos que se destinan a apoiar esta extensión, a realidade, 

denunciada en moitas ocasións polo Grupo Socialista é que as zonas de 

sombra son aínda moitas en Galicia. E non só en zonas afastadas do 

interior, senón en moitos casos en zonas próximas aos núcleos urbanos.  

 

Nas proximidades da cidade de Santiago de Compostela, no propio 

concello de Santiago, no lugar de Marmancou na parroquia de Figueiras, en 

2013 entrou en servizo unha centraliña con tecnoloxía MUXFIN instalada 

pola empresa Movistar e  subvencionada pola Xunta de Galicia e o Fondo 

Social Europeo dentro das actuacións derivadas do plan banda larga, que 

debería de prestar un servizo de conexión a Internet, moi necesario para 

que as familias poidan desenvolver  e xestionar as súas actividades 

económicas e sociais con normalidade. 

 

A discrecionalidade da empresa que ten recibido fondos públicos resultan 

incomprensible. Mentres que hai veciños e veciñas que solicitaron a 

conexión de liña telefónica máis o servizo de internet a empresa Movistar, 

instaladora e operadora da infraestrutura, e poden facer uso do servizo con 

normalidade; hai outros veciños e veciñas que fixeron a solicitude á mesma 

empresa pero esta non acaba de dispoñer e facer o necesario para darlle o 

servizo a través dunha liña telefónica. Nesta situación atópanse veciños e 

veciñas de diversos lugares da parroquia, Correxíns, Folgoso, A Cova e 

Vrins, a pesares de que a empresa instalou a centraliña con recursos 

económicos subvencionados, e polo tanto públicos. 
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Por todo o exposto anteriormente, 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 que demande á empresa 

Movistar que dispoña os sistemas técnicos necesarios para que todos os 

veciños e veciñas residentes na parroquia de Figueiras (Santiago de 

Compostela) teñan a posibilidade de conectarse a Internet polo sistema 

terrestre. 

 

Pazo do Parlamento, 10 de decembro de 2014 

 

Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

   Beatriz Sestayo Doce 

   José Manuel Gallego Lomba 

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: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 16/12/2014 11:23:29 
 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 16/12/2014 11:23:37 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 16/12/2014 11:23:44 
 
José Manuel Gallego Lomba na data 16/12/2014 11:23:57 
 
Jose Luis Méndez Romeu na data 16/12/2014 11:24:02 
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1.4 32554(09/PNC-002737)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 5 máis

Sobre a creación no Parlamento de Galicia dunha comisión de

estudo sobre a definición dunha nova política de

investigación e innovación en Galicia, de cara a elaborar un

pacto autonómico pola I+D+i

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 das súas deputadas, Abel Losada Alvarez, Concepción 

Burgo López, José Manuel Gallego Lomba, Beatriz Sestayo Doce, 

Ricardo Vicente Docasar Docasar e Francisco Caamaño Domínguez, 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 
 

Lamentablemente a política económica dos gobernos conservadores, tanto 

en Galicia como en España, vén desenvolvendo un modelo económico, 

baseado na “devaluación salarial”, é dicir, a baixada dos salarios dos 

traballadores e das traballadoras, especialmente dos menos cualificados, 

como mecanismo para incrementar a competitividade da nosa economía. 

Os e as socialistas vimos denunciando esta estratexia, que é equivocada 

dende un punto de vista económico, e profundamente inxusta, dende un 

punto de vista ético e social. O resultado e por todos coñecido, unha 

sociedade máis dual, máis inxusta, cunha progresiva concentración da 

riqueza, con salarios baixos e precarios, e taxas de beneficio do capital cada 

vez máis altas. 

Non existe ningunha discusión teórica sobre o feito de que o elemento 

central para facer as economías máis capaces de competir 

internacionalmente, é a innovación. Os datos recentemente publicados polo 

INE sobre I+D+i correspondentes ao ano 2013 mostran claramente a 

opción de política económica tomada polos gobernos conservadores.  

Recortes en I+D+i, ou o que é o mesmo, mirar cara o sudeste de Asia ou o 

norte de África, en vez de mirar ao norte de Europa. O gasto en I+D+i no 

ano 2013 situouse en Galicia no 0,86 % do PIB, a sétima porcentaxe menor 

de todas as comunidades autónomas, fronte ao 1,24 % do PIB no conxunto 

de España. A taxa de variación respecto o ano anterior foi negativa nun 3,9 

% en Galicia, superior nun 39 % ao –2,8 % de España. 
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Estes datos de I+D+i reflicten unha vez máis que a estratexia industrial da 

Xunta de Feijóo baséase na devaluación salarial como única forma de gañar 

competitividade, e non na innovación.  E poñen de novo enriba da mesa 

que a axenda de industrialización do Goberno galego é mera propaganda, 

cando falamos dun sector estratéxico que perdeu máis de 50.000 postos de 

traballo desde o ano 2009. 

Son datos que seguen dándonos a razón aos que cuestionamos a política 

industrial da Xunta, Galicia ten o 6 % da poboación de España e o 5 % do 

PIB, pero o gasto en innovación só supón o 3,6 % do total estatal. Uns 

recortes orzamentarios que teñen suposto dende que goberna Feijoo, en 

torno aos 150 millóns de euros menos de fondos autonómicos para o I+D+i 

galego na Función 56 dos orzamentos autonómicos. 

Datos que condenan a Galicia a que a suposta Axenda Industrial da Xunta 

de Galicia non sexa máis que a historia dun fracaso e a estratexia da 

internacionalización, tanto na exportación de mercancías como para atraer 

capital estranxeiro, unha campaña publicitaria. Estas estratexias só son 

posibles en territorios que apostan dunha maneira clara pola innovación. 

Os recortes orzamentarios están xerando un retraso intolerable, con graves 

efectos para o desenvolvemento da ciencia e a innovación en Galicia que 

veñen a sumarse aos producidos no ámbito universitario. A falla de acción 

do Goberno supón que a actual lexislatura será unha lexislatura perdida 

para a modernización e o reforzo do noso sistema de ciencia, tecnoloxía e 

innovación. 

Recortes sistemáticos no sistema de ciencia, tecnoloxía e innovación que 

ten efectos moi negativos no ámbito industrial, de servizos e mesmo 

educativo. Unha menor competitividade do sistema económico, e tamén do 

sistema universitario; cunha incapacidade obxectiva para desenvolver 

proxectos de investigación e carreiras investigadoras solventes e sostidas 

no tempo. Resulta imprescindible para o reforzo dos sistemas públicos e 

privados de investigación e innovación unha plena e efectiva integración do 

persoal de investigación nas novas escalas científicas e técnicas dos OPIS. 

Esta é a segunda lexislatura que non só está perdida para Galicia en termos 

de I+D+i, senón que estamos a vivir dúas lexislaturas de retroceso grave 

para a I+D+i da Comunidade Autónoma. De feito, a xestión do Goberno 

autonómico en I+D+i ten sido criticada pola comunidade científica, pola 
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oposición no Parlamento de Galicia, e mesmo polo tecido produtivo 

industrial. 

 

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 de Galicia acorda, logo dos trámites regulamentarios 

oportunos, a creación na Cámara galega dunha Comisión de Estudio sobre 

A definición dunha nova política de investigación e innovación en Galicia, 

de cara a elaborar un Pacto Autonómico pola I+D+i. 

 

 Pazo do Parlamento, 23 de xaneiro de 2015 

 

 Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   Concepción Burgo López 

   José Manuel Gallego Lomba 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

   Francisco Caamaño Domínguez 

 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: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/01/2015 10:17:56 

 
María Concepción Burgo López na data 23/01/2015 10:18:03 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 23/01/2015 10:18:08 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 23/01/2015 10:18:13 

 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 23/01/2015 10:18:20 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 23/01/2015 10:18:25 
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1.5 34583(09/PNC-002913)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

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

relación co uso de produtos alimentarios como reclamo polas

grandes empresas, así como as súas prácticas de venda a

perdas

Publicación da iniciativa, 433, 19.03.2015



 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

deputado Antón Sánchez García e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEI, 

para o seu debate en Comisión, en relación á utilización de produtos alimentarios 

como reclamo e a estratexia da venda a perdas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Galiza é unha terra con unha grande riqueza natural e produtiva tanto a niveles 

alimentarios ou outros. A quen traballa esa riqueza chamáselle gandeiros e 

agricultores, e a quen maioritariamente vende os produtos, que estes recollen e 

traballan, chamáselles pequenos vendedores ou pequenas empresas. Polo tanto, o 

noso pobo está cheo de gandeiros e agricultores e de pequenos vendedores. 

Estes pequenos vendedores, nos últimos anos, e cada vez máis, teñen moi difícil 

sobrevivir por mor dunhas grandes empresas que arrasan co mercado ás veces 

con prácticas abusivas e ilegais. Así, nestes últimos anos, estas grandes empresas 

comezaron a realizar un tipo de práctica chamada venda a perdas, coa cal venden 

os produtos por debaixo do prezo de custe, o que fai que grande parte dos 

consumidores merquen os seus produtos alimenticios nestas grandes empresas, o 

que non fai outra cousa que afogar aos pequenos vendedores que non poden 

achegarse ao prezo que impoñen os seus competidores máis forte e aos gandeiros 

e agricultores que están obrigados a vender os seus produtos o máis barato 

posíbel para adecuarse ao prezo do mercado posterior. Co cal, moitos destes 

vendedores están obrigados a pechar os seus negocios ao non poder competir con 

esas grandes empresas e os gandeiros e agricultores están obrigados a buscar 

novos compradores ou adicarse a outra cousa, posto que non conseguen cota de 

mercado.  

Para combater este tipo de prácticas hai diferentes maneiras de actuar. Por un 

lado temos o marco legal no que o Estado Español prohibiu a venda a perdas 

tanto na Lei 3/1991 de Competencia desleal como na posterior Lei lei 7/1996 de 

Ordenación do comercio minorista, onde só se permite a venda a perdas para 

alcanzar o prezo dos teus competidores que teñan capacidade para afectar 

significativamente os teus prezos ou para diminuír as perdas, no caso de que os 

produtos estean moi próximos á data de caducidade. Ningún destes casos se da se 

falamos das prácticas de grandes empresas. 



 

 

Ademais destas prácticas, as asociacións de agricultores e gandeiros, denuncian 

que hai algúns produtos, que son os chamados produtos reclamo, que son os que 

máis se dan en vender por debaixo do prezo de custe, co que estas grandes 

empresas chaman aos consumidores a que merquen máis nestes establecementos. 

Exemplos de produtos reclamo poden ser o leite, o polo e outro tipo de carne, 

entre outros moitos produtos susceptíbeis de ser usados como reclamo. 

Por causa destas prácticas, as asociacións de agricultores e gandeiros calculan 

que no Estado español foron obrigadas a pechar 1 de cada 5 granxas avícolas nos 

últimos 7 anos, e ocasionan perdas de máis de 18 millóns ao ano a este sector. 

Sen embargo, as actuacións das administracións contra este tipo de prácticas son 

máis ben escasas, limitándose na maioría dos casos a vixiar de maneira moi 

superficial que non se produzan este tipo de casos, que como vemos, día tras día, 

seguen a  producirse.  

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

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

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a: 

1) Actuar inmediatamente contra a utilización de produtos alimentarios como 

reclamo. 

 

2) Investigar se se dan, e actuar, se é preciso, contra as prácticas de venda a 

perdas que as grandes empresas realicen no territorio galego. 

 

 Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2015. 

 

   Asdo.: Antón Sánchez García 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 09/03/2015 11:07:56 
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1.6 34749(09/PNC-002932)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

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

relación co contrato privado asinado pola Axencia de Turismo

coa produtora do videoclip de Enrique Iglesias para a

promoción do turismo de Galicia

Publicación da iniciativa, 433, 19.03.2015
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa das deputadas María do Carme Adán Villamarín e Ana Belén 

Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula a 

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

 

Despois de que a responsábel de Turismo do Goberno galego rexeitara na 

Comisión 6ª celebrada o pasado 5 de marzo de 2015, entregar o contrato privado 

asinado coa produtora do videoclip de Enrique Iglesias, consideramos necesario 

que o Parlamento galego se pronuncie a respecto desta falta de transparencia do 

goberno galego. Impedir o coñecemento público dos pregos de cláusulas 

administrativas e prescricións técnicas do contrato privado asinado entre a 

Axencia de Turismo e Enrique Iglesias para o videoclips da canción “Noche y 

Día” é unha falta total de transparencia. 

 

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

comisión: 

“O Parlamento galego insta ao goberno galego a facer público o contrato 

privado asinado coa produtora do videoclip de Enrique Iglesias no prazo de sete 

días. Neste proceso de transparencia o goberno publicará os pregos de cláusulas 
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administrativas e prescricións técnicas que fundamentan a sinatura do contrato 

privado por parte da Axencia de Turismo." 

 

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

María do Carme Adán Villamarín 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 11/03/2015 19:57:16 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 11/03/2015 19:57:21 
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1.7 34785(09/PNC-002936)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a realización polo Goberno galego dunha auditoría

independente que fiscalice o retorno, en termos de creación

de novos empregos e desenvolvemento e consolidación de novas

actividades industriais, dos investimentos levados a cabo con

cargo ao Plan Ferrol

Publicación da iniciativa, 433, 19.03.2015



 

 

 

 

     Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda,  por medio da súa deputada 

Yolanda Díaz Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión VI, relativa 

á realización dunha auditoría independente sobre o denominado Plan Ferrol.  

 

Exposición de motivos 

 

A situación de emerxencia industrial que segue a padecer Ferrolterra non se remediou, 

ao longo de xa decenios, coas diversas medidas eufemisticamente denominadas de 

reindustrialización. 

 

A taxa de desemprego, a regresión demográfica, a atonía económica, a subocupación 

da industria naval, ou a falla de diversificación do tecido industrial distan lonxe de ser 

arranxadas. 

 

Nos últimos anos o instrumento que se quería impulsar polas administracións públicas 

era o denominado Plan Ferrol, que xa nestes últimos anos amosou, convocatoria a 

convocatoria a  súa inanidade para reactivar a economía industrial da zona. 

 

Cómpre para sermos xenuinamente austeros auditar de xeito rigoroso e independente 

as actuacións desenvolvidas ao abeiro do devandito plan, o seu impacto económico 

para as arcas públicas e os seus froitos en termos de creación de emprego e 

desenvolvemento de actividades industriais novas e consolidadas. 

 

Polo tanto, o grupo parlamentar da AGE formula a seguinte proposición non de lei para 

o seu debate na Comisión: 



 

 

- O Parlamento Galego insta á Xunta á realización dunha auditoría independente 

que fiscalice o emprego dos cartos públicos entregados ao longo da vixencia do 

Plan Ferrol  nos anos comprendidos entre 2007-2014 co seu retorno en termos 

de nova creación de emprego e desenvolvemento e consolidación de novas 

actividades industriais. 

 

 

En Compostela, a 12 de marzo do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 12/03/2015 13:45:55 
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