
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 7.ª,

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN,

GANDARÍA E MONTES
 

Día: 27.03.2015        Hora: 10:30



A Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, da que vostede forma 
parte, reunirase o próximo día 27 de marzo de 2015, ás 10:30 horas, no pazo do 
Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1. Designación da Ponencia  encargada da elaboración do Informe sobre o 
Proxecto de lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia. (doc. 
núm. 30881 (09/PL-000023)

Punto 2. Proposicións non de lei en Comisión

2.1 32820 (09/PNC-002772)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa  proposta  de supresión  de 130 postos  de  traballo  na  Consellería  do 
Medio Rural e do Mar
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 413, do 10.02.2015
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 414, do 11.02.2015

2.2 34692 (09/PNC-002925)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa  modificación  fiscal  da  tributación  das  sociedades  civís  e  as  súas 
repercusións naquelas explotacións agrarias que percibiron axudas públicas 
que levan aparellado o compromiso de permanencia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 433, do 19.03.2015

2.3 34770 (09/PNC-002938)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 3 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da modificación 
do Real  decreto  2822/1998,  do  23  de  decembro,  polo  que se aproba o 
Regulamento  xeral  de  vehículos,  introducindo  unha  excepción  para  os 
destinados ao transporte de madeira en rolo no referido ao peso e lonxitude 
máximos autorizados
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 433, do 19.03.2015



Punto 3. Preguntas orais en Comisión

3.1 31871 (09/POC-004543)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 7 máis
Sobre  a  contía  das  axudas  e  apoios  económicos  outorgados  pola 
Consellería do Medio Rural e do Mar durante o ano 2014 á Denominación 
de Orixe Valdeorras, nomeadamente os achegados para o funcionamento 
do seu consello regulador, a promoción dos seus viños e o control da súa 
calidade
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 405, do 23.01.2015

3.2 33908 (09/POC-004994)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Pacín, María Isabel e 11 máis
Sobre as repercusións da Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar 
pola  que  se  adopta  decisión  favorable  para  a  inscrición  da  indicación 
xeográfica  protexida  Capón  de  Vilalba  no  Rexistro  comunitario  de 
denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 426, do 05.03.2015

3.3 34188 (09/POC-005027)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva e Sánchez García, Antón
Sobre  o  mantemento  pola  Xunta  de  Galicia  dalgunha  xuntanza  cos 
colectivos e sociedades protectoras de animais para o desenvolvemento das 
campañas de sensibilización establecidas na reforma da Lei de protección 
animal,  as  medidas  divulgativas  previstas  no  ano  2015  e  a  existencia 
dalgunha partida orzamentaria para ese fin
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 426, do 05.03.2015

3.4 34352 (09/POC-005056)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 3 máis
Sobre  a  información  do  Goberno,  a  través  do  Consello  Galego  de 
Cooperativas, relativa á situación da radicada en Pedroso, no concello de 
Narón,  así  como  as  medidas  de  control  levadas  a  cabo  sobre  esa 
cooperativa, en particular no que atinxe á súa sección de crédito
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 429, do 11.03.2015

3.5 34401 (09/POC-005068)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e 2 máis
Sobre as razóns da demora, as actuacións e o prazo previsto polo Goberno 
galego  para  o  pagamento,  ás  comunidades  de  montes  afectadas,  das 



cantidades correspondentes polas expropiacións de terras realizadas para a 
construción  da  estrada  Tui-A Guarda,  así  como  a  situación  actual  de 
libramento das cantidades fixadas e a contía debida
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 12.03.2015

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, 23 de marzo de 2015

Vidal Martínez-Sierra López

Presidente da Comisión
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2.2 32820(09/PNC-002772)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Sánchez García, Antón

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

relación coa proposta de supresión de 130 postos de traballo

na Consellería do Medio Rural e do Mar

Publicación da iniciativa, 413, 10.02.2015

Publicación da iniciativa, 414, 11.02.2015



 

 

 

 

      

 

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda, ao través dos seus membros 

Yolanda Díaz Pérez e Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

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

na comisión, relativa a pretensión da Xunta de destruír 130 postos de traballo na 

consellaría de medio rural e mar. 

 

Exposición de motivos  

 

A Xunta, incansable na súa política austericida e congruente coa súa particular visión 

da recuperación económica vén de achegar  ás organizacións sindicais a 

documentación funcional e económica da nova RPT (relación de postos de traballo) da 

consellaría de medio rural, que se cobra outra peza notable: a destrución doutros 130 

postos de traballo na función pública, 80 de persoal funcionario e 50 de persoal 

laboral. Colleita “consecuente” cos orzamentos da recuperación e que aparella unha 

nova secuencia de destrución de emprego público nunha consellaría que aínda hai 

pouco tempo acometera outra razzia contra esta modalidade de emprego. 

Cada modificación da RPT que realiza a consellaría sáldase coa amortización de postos 

de traballo as máis das veces tan necesarios como económicos, porque logo as tarefas 

téñense que realizar por encomendas de xestión, privatizacións, bolseiros e demais 

expedientes contra a administración pública e o interese xeral que practican os 

gobernos de dereitas do PP. 

A amortización de 33 postos de traballo de persoal laboral na primavera do 2013, que 

logo en  xullo dese ano na RPT  cobrouse 150 postos de traballo, para en troques ter 

que crear 75 prazas por teren feito mal as cousas – léase contra o interese xeral -  e 

continuar a aumentar os postos de libre designación. A xenealoxía de destrución de 



 

 

emprego público só ten un obxectivo economicista:  como recolle a xustificación 

funcional e económica da propia Xunta, 

“Tras a aprobación da RPT desta consellería en 2013, quedaba pendente a 

amortización de postos por valor de 3.209.565,74 euros...” 

A destrución contemplada nesta ultima proposta lévase por diante postos de traballo 

en emerxencias, caso dos lumes forestais, onde caen 30 empregos. Porén decídese 

contratar un helicoptero e a brigada correspondente por valor de 9 millóns de euros. 

Destrúese emprego público para privatizar tarefas propias da administración pública.  

AGE leva tempo denunciando a intención do goberno da Xunta de Galicia de 

desmantelar progresivamente os servizos públicos de asesoramento, formación e 

investigación agrarias, deixando sistematicamente sen cubrir as prazas vacantes. 

Ditos servizos, que son fundamentais para o desenvolvemento dun sector agrario 

avanzado , creador de emprego e riqueza, son afectados tamén pola amortización das 

130 prazas. 

O seu desmantelamento é un paso máis cara o desartellamento do noso rural, que 

mostra unha dramática situación de abandono e envellecemento. 

 

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

para o seu debate na comisión: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a retirar a proposta de destrución de 130 

postos de traballo públicos na consellaría de medio rural. 

- O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta a reforzar as plantillas dos 

servizos públicos de asesoramento agrario, investigación e formación agrarias. 

En Compostela, a 30 de xaneiro do 2015. 

 

Asdo. Antón Sánchez García 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 30/01/2015 11:56:51 

 



 

 

Anton Sánchez García na data 30/01/2015 11:56:57 
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2.3 34692(09/PNC-002925)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

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

relación coa modificación fiscal da tributación das

sociedades civís e as súas repercusións naquelas explotacións

agrarias que percibiron axudas públicas que levan aparellado

o compromiso de permanencia

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 da 

deputada Tereixa Paz Franco, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa as 

implicacións para o sector agrario da modificación fiscal da tributación das sociedades 

civís. 

 

Recentemente produciuse a modificación do Código de Comercio respecto de 

determinadas actividades agora con obxecto mercantil o cal motiva cambios na Lei do 

imposto sobre a renda e a Lei do imposto sobre sociedades, debido a que as sociedades 

civís que teñan algún obxecto mercantil van estar suxeitas ao Imposto de Sociedades. 

Esta modificación entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2016.  

Até agora os socios podían facer declaracións individuais como persoas físicas. 

Porén establécese un réxime transitorio durante o cal as sociedades civís que non 

queiran pasar a tributar polo imposto sobre sociedades dispoñen do primeiro semestre do 

ano 2006 para solicitar a súa disolución e liquidación, a cal deberá extinguirse en seis 

meses desde a adopción de dito acordo. 

Esta modificación tributaria pode ter un impacto e relevancia considerábeis no 

medio rural de Galiza, xa que moitas explotacións agrarias están dotadas desta 

personalidade xurídica e polo tanto veranse afectadas por este feito. 

Hai que ter en conta que moitas destas sociedades civís teñen percibido axudas 

públicas, fundamentalmente financiadas con fondos europeos, que comportan o 

compromiso de permanencia: plans de mellora, incorporación de mozos/as, etc., e que 
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polo tanto por esta razón están imposibilitados de disolver a sociedade. 

 

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego, a través da deputada asinante, formula a seguinte proposición no de lei para o seu 

debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a ditar algunha norma ou 

mudar as bases das subvencións e admitir que se mantén o compromiso de permanencia 

no caso de disolución da sociedade á que se incorporaron, cando veña motivada por 

cambios legais ou circunstancias sobrevidas alleas á explotación, e se acredite a 

continuidade da actividade, ben por conta propia, ou no seo doutra sociedade ou 

comunidade de bens, sempre que manteña a afiliación á Seguridade Social no RETA 

agrario.” 

 

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2015 

 

Asdo.: Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Tereixa Paz Franco na data 11/03/2015 11:56:30 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 11/03/2015 11:56:40 
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2.4 34770(09/PNC-002938)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 3 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da

modificación do Real decreto 2822/1998, do 23 de decembro,

polo que se aproba o Regulamento xeral de vehículos,

introducindo unha excepción para os destinados ao transporte

de madeira en rolo no referido ao peso e lonxitude máximos

autorizados

Publicación da iniciativa, 433, 19.03.2015
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos 

seus deputados Pablo García García, Manuel Vázquez Fernández, Raúl 

Fernández Fernández e José Ramón Val Alonso, 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 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. 

 

Exposición de motivos 

 

A lexislación que regula o transporte de madeira por estrada a nivel 

europeo é a Directiva 96/53/CE, do 25 de xullo de 1996 (modificada pola 

directiva 2002/7/CE), pola que se establecen para determinados vehículos, 

as dimensións máximas no tráfico nacional e internacional e os pesos 

máximos autorizados. 

 

No artigo 4 da Directiva 96/53/CE, fai excepcións a estas limitacións, de 

modo que os estados membros poden permitir, dentro do seu territorio, 

transportes con distintas dimensións entre as que cita expresamente a 

explotación e a industrial forestal. 

 

A norma que regula este tipo de transporte en España é o Real decreto 

2822/1998, do 23 de decembro de 1998, polo que se aproba o Regulamento 

xeral de vehículos. No seu anexo 4 especifícase como masa máxima 

autorizada para vehículos de transporte de madeira 40 T e 18,75m de 

lonxitude máxima, isto é, o establecido na norma europea sen aplicar as 

posibles excepcións permitidas. 

 

Noutros países se están aplicando as excepcións recollidas na lexislación 

europea no que se refire ó transporte de madeira en rolo por estrada. Isto fai 

que España non resulte competitiva a nivel del mercado da madeira en 

comparación con outros países da Unión Europea, dada a importancia que 

ten o transporte nos custos de explotación. 
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

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 a demandar do Goberno do 

Estado, a modificación do Real decreto 2822/1998, de tal forma que se faga 

unha excepción os vehículos destinados ó transporte de madeira en rolo, 

con un máximo de 48 toneladas para 5 eixes e 57 toneladas para 6 eixes. 
 

 

 Pazo do Parlamento, 12 de marzo de 2015 

 

 Asdo.: Pablo García García 

   Manuel Vázquez Fernández 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Ramón Val Alonso 

 Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Pablo García García na data 12/03/2015 11:48:41 
 



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 

Manuel Vázquez Fernández na data 12/03/2015 11:48:48 
 

Raúl Fernández Fernández na data 12/03/2015 11:48:54 
 

José Ramón Val Alonso na data 12/03/2015 11:49:03 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 12/03/2015 11:49:10 
 



 

 

Reunión da Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e

Montes

Día: 27.03.2015        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

3. Preguntas orais en Comisión



 

 

Reunión da Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e

Montes

Día: 27.03.2015        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

3.3 31871(09/POC-004543)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Blanco Paradelo, Moisés e 7 máis

Sobre a contía das axudas e apoios económicos outorgados pola

Consellería do Medio Rural e do Mar durante o ano 2014 á

Denominación de Orixe Valdeorras, nomeadamente os achegados

para o funcionamento do seu consello regulador, a promoción

dos seus viños e o control da súa calidade

Publicación da iniciativa, 405, 23.01.2015
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Á Mesa do Parlamento 
 

Moisés Blanco Paradelo, José Manuel Balseiro Orol, Vidal 
Martínez-Sierra López, Isabel García Pacín, Rosa Oubiña Solla,  
Miguel Prado Patiño, Angel Camino Copa e Santiago Freire 
Abeijón, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular 
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 
As Denominacións de Orixe (D.O.) constitúen o sistema empregado 
para o recoñecemento dunha calidade diferenciada de diversos 
produtos, como poden ser o viño, como consecuencia das súas 
características propias: debidas ao medio xeográfico no que se 
producen, ao método de elaboración destes caldos ou, incluso, á 
influencia do factor humano que participa nas mesmas. 
 
A Denominación de Orixe Valdeorras está situada na parte 
nororiental da provincia de Ourense, porta natural de entrada a 
Galicia, ocupando esta comarca a superficie vitícola dos concellos 
de Larouco, Petín, O Bolo, A Rúa, Vilamartín, O Barco, Rubiá e 
Carballeda de Valdeorras, nos que se cultiva o viñedo nas ribeiras e 
vales polos que discorren os ríos Sil e Xares, nunha paisaxe de 
terras vermellas, onde ademais da vide, medran as oliveiras e o 
castiñeiro, rodeados de granito e lousa. 
 
Constitúe unha zona climática de carácter continental con influencia 
atlántica. A especial orientación da comarca supón unhas 
excelentes condicións de sol e temperatura, dentro dunha 
comunidade de características máis extremas en canto a frío e 
chuvia. 
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O Goberno galego, a través da Consellería do Medio Rural e do 
Mar, vén colaborando con esta e o resto das denominacións de 
orixe vitivinícolas existentes en Galicia, no marco de moi diversos 
programas de apoio á produción agroalimentaria con calidade 
diferenciada, poñendo de relevo unha aposta firme da Xunta para 
acadar un óptimo desenvolvemento do potencial vitícola da nosa 
Comunidade e a mellora da competitividade do sector. 

En relación con este asunto, os deputados asinantes, formulan as 
seguintes preguntas: 

1. A canto ascenden as axudas outorgadas pola Consellería do 
Medio Rural e do Mar en beneficio directo da Denominación 
de Orixe Valdeorras ao longo do ano que vén de rematar: o 
2014? 

 
2. Cal é a contía dos apoios outorgados para o funcionamento 

do Consello Regulador da Denominación de Orixe 
Valdeorras? 

 
3. A canto ascenderon os apoios económicos achegados para 

axudar á promoción dos viños amparados pola Denominación 
de Orixe Valdeorras? 

 
4. Cal é o importe das axudas achegadas polo Goberno galego 

para colaborar no control de calidade da Denominación de 
Orixe Valdeorras? 

 
 

Santiago de Compostela , 12 de xaneiro de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 12/01/2015 17:43:51 

 
José Manuel Balseiro Orol na data 12/01/2015 17:44:00 

 
Vidal Martínez-Sierra López na data 12/01/2015 17:44:09 
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3.4 33908(09/POC-004994)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

García Pacín, María Isabel e 11 máis

Sobre as repercusións da Orde da Consellería do Medio Rural e

do Mar pola que se adopta decisión favorable para a

inscrición da indicación xeográfica protexida Capón de

Vilalba no Rexistro comunitario de denominacións de orixe e

indicacións xeográficas protexidas

Publicación da iniciativa, 426, 05.03.2015
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Á Mesa do Parlamento 
 

María Isabel García Pacín, José Manuel Balseiro Orol, Agustín 
Baamonde Díaz, Angel Camino Copa, Vidal Martínez-Sierra 
López, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Jaime Castiñeira Broz, 
Jaime Íñiguez Martínez, Rosa Oubiña Solla, Miguel Prado 
Patiño, Moisés Blanco Paradelo e Santiago Freire Abeijón, 
deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 
O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba o pasado 18 de marzo a 
Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar pola que se adopta 
decisión favorable para a inscrición da Indicación Xeográfica 
Protexida (IXP) Capón de Vilalba no Rexistro comunitario de 
denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas.  
 
As indicacións xeográficas protexidas (IXP) son un elemento 
fundamental para o mantemento do tecido agroindustrial e, en xeral, 
para o desenvolvemento rural. O Goberno galego continúa a súa 
aposta polo impulso e promoción dos produtos galegos de calidade 
diferenciada, con iniciativas de apoio á produción e comercialización 
así como o recoñecemento nacional e internacional dos produtos 
amparados por este selo. 

En relación con esta cuestión, os deputados asinantes, formulan as 
seguintes preguntas: 

1. Que significa este novo trámite para o Capón de Vilalba como 
produto amparado por unha IXP? 

 
2. Segundo a nova normativa ¿que condicións deben cumprir o 

produto amparado á IXP? 
 
 
Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2015 
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3.5 34188(09/POC-005027)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva e Sánchez García, Antón

Sobre o mantemento pola Xunta de Galicia dalgunha xuntanza

cos colectivos e sociedades protectoras de animais para o

desenvolvemento das campañas de sensibilización establecidas

na reforma da Lei de protección animal, as medidas

divulgativas previstas no ano 2015 e a existencia dalgunha

partida orzamentaria para ese fin

Publicación da iniciativa, 426, 05.03.2015



 

 

  

Á MESA DO PARLAMENTO 

Eva Solla Fernández e Antón Sánchez García deputada e deputado pertencentes ao 

Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA-ANOVA), 

ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara presenta a seguinte Pregunta para 

resposta oral en Comisión, sobre a previsión de medidas trala Reforma da Lei de Protección 

Animal. 

 

A reforma da Lei de Protección Animal supuxo un primeiro paso nunha conceptualización 

diferente das estratexias para combater lacras como o maltrato e o abandono de animais, 

pero esta reforma lexislativa ten que vir acompañada, tal e como obriga a norma, do 

desenrolo de campañas de sensibilización en colaboración con colectivos animalistas e 

sociedades protectoras.  

Tendo en conta isto, Alternativa Galega de Esquerda pregunta: 

1.- Mantivo a Xunta de Galicia algunha xuntanza con estas organizacións? 

2.- Ten prevista a Xunta de Galicia algunha medida divulgativa en 2015?  

3.- Ten consignada a Xunta de Galicia algunha partida orzamentaria para esta materia en 

2015? 

Compostela, 25 de febreiro de 2015. 

 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Antón Sánchez García 

Deputados do G.P. da AGE 
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3.6 34352(09/POC-005056)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 3 máis

Sobre a información do Goberno, a través do Consello Galego

de Cooperativas, relativa á situación da radicada en Pedroso,

no concello de Narón, así como as medidas de control levadas

a cabo sobre esa cooperativa, en particular no que atinxe á

súa sección de crédito

Publicación da iniciativa, 429, 11.03.2015



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

Pablo García García, Beatriz Sestayo Doce, Raúl Fernández 

Fernández e José Ramón Val Alonso, deputados e deputada pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 7.ª, 

Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. 
 

A cooperativa de Pedroso no concello de Narón, atópase inmersa nun 

procedemento concursal dende o pasado 26 de xuño no Xulgado Mercantil 

número 1 de A Coruña.  

 

Dita cooperativa ademais de outras seccións e servizos contaba tamén con 

unha sección de crédito bancario.  

 

A Lei de sociedades cooperativas no seu artigo 5 expresa “que ditas 

entidades poderán ter, se os seus estatutos así o prevén, unha sección de 

crédito sen personalidade xurídica independente da cooperativa que forme 

parte, limitándose as súas operacións activas e pasivas á propia cooperativa 

e os seus socios, sen prexuízo de poder rendibilizar os seus excesos de 

tesourería a través de entidades financeiras. O volume das operacións 

activas da sección de crédito en ningún caso poderá superar ao 50 % dos 

recursos propios da propia cooperativa”. 

 

A Xunta de Galicia ten transferidas as competencias en exclusiva en 

materia de cooperativas, e para iso conta co Consello Galego de 

Cooperativas. 

 

Unha vez que se declara o proceso concursal de inmediato pasan a estar 

bloqueadas as contas de dita entidade que segundo información trasladada 

os socios superan os 1,5 millóns de euros. Sen embargo tamén transcendeu 

que en días anteriores a este feito foron retirados 400.000 euros. 

 

A sección de crédito non só prestaba servizos ós socios senón tamén a 

depositarios que agora teñen retidos os seus aforros. Trátase de pequenos 

aforradores que por mala xestión da entidade e por falla de supervisión do 

órgano correspondente, e dicir a Xunta de Galicia, teñen en perigo os seus 
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depósitos. De feito o único plan de viabilidade formulado pola propia 

entidade propón unha quita do 50 % e empezar a recuperar os seus aforros 

a partires do ano 2018. 

 

Ante isto, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Dende cando é coñecedora a Xunta de Galicia a través do Consello 

Galego de Cooperativas da situación desta cooperativa? 

 

2. Que medidas exerceu de control sobre esta entidade e sobre todo no 

que atinxe o cumprimento da legalidade por parte da súa sección de 

crédito? 

 

3. Estaba incumprindo a legalidade dita cooperativa nesta sección de 

crédito? 

 

Pazo do Parlamento, 3 de marzo de 2015 

 

Asdo.: Pablo García García 

   Beatriz Sestayo Doce 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Ramón Val Alonso 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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3.7 34401(09/POC-005068)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e 2 máis

Sobre as razóns da demora, as actuacións e o prazo previsto

polo Goberno galego para o pagamento, ás comunidades de

montes afectadas, das cantidades correspondentes polas

expropiacións de terras realizadas para a construción da

estrada Tui-A Guarda, así como a situación actual de

libramento das cantidades fixadas e a contía debida

Publicación da iniciativa, 430, 12.03.2015
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Á Mesa do Parlamento 

Tereixa Paz Franco, 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, en relación coas actuacións que ten previsto realizar 

para por fin á inxustificada demora no pago ás comunidades de montes dos importes 

polas expropiacións das súas terras. 

 

Con motivo da construción dunha nova estrada entre Tui e A Guarda procedeuse 

á expropiación, entre outras, de terras propiedade de comunidades de montes radicadas 

nos concellos de A Guarda, O Rosal, Tomiño e Tui.  

Concretamente polo que atinxe ás comunidades de montes veciñais en man 

común as actas previas de ocupación foron asinada xa no ano 2009 momento no cal se 

lles fixo o pago correspondente ao 10% do importe, máis a pesar do tempo transcorrido 

non se lles fixo o abono do restante importe. 

Esta situación ademais de evidenciar unha actuación lenta e ineficaz da 

administración galega, tamén é arbitraria xa que na maior parte dos casos os 

propietarios particulares xa cobraron, devén en inxusta e tendo en conta a natureza das 

comunidades de montes ocasiónalles moi graves prexuízos. 

Fai uns meses en resposta a iniciativas deste Grupo Parlamentar por parte do 

Goberno asumiuse a necesidade de axilizar ao máximo o pago destas cantidade, en 

función da resolución dos expedientes administrativos. 
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A xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego e á vista das 

consignacións orzamentarias que figuran en sucesivos orzamentos da Xunta de Galiza 

nas partidas da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e da Axencia 

Galega de Infraestruturas destinadas a esta finalidade, resulta imprescindíbel que 

ademais de  achegar explicacións acerca do proceder da administración, se adopten de 

forma urxente e inmediata as medidas para proceder ao pago das cantidades que se lles 

deben ás comunidades de montes ou cando menos para evitar os graves prexuízos 

económicos que se lles están provocando a través dunha provisión de fondos. 

 

Estas son as razóns polas que formulamos as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

1.- Cal é a razón na demora do pago das expropiacións ás comunidades de 

montes das expropiacións dos terreos para a construción da estrada Tui- A Guarda? 

2.- Non existiron durante estes últimos anos consignacións orzamentarias 

suficientes nas partidas da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e 

na Axencia Galega de Infraestruturas? 

3.- Cal é a situación a día de hoxe en relación coa realización de ditos pagos? 

4.- Existe algún problema de xestión da administración que explique esta 

situación? 

5.- Porqué nalgúns casos se realizou unha provisión de fondos e isto non se fai 

para as restantes comunidades? 

6.- A canto ascende a contía que se lles debe a estas comunidades? 
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7.- É consciente nos numerosos prexuízos que dadas as particularidades 

xurídicas das comunidades de montes que lles provoca esta situación? 

8.- Contempla a posibilidade de realizar unha provisión de fondos en tanto non 

se resolva con carácter definitivo a situación? 

9.- Que actuacións ten previsto realizar para garantir unha pronta reparación 

desta situación? 

10.- Cando considera que poderán cobrar ou ver resolto este problema as 

comunidades afectadas? 

 

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2015 

 

Asdo.: Tereixa Paz Franco 

Ana Belén Pontón Mondelo 

María do Carme Adán Villamarín 

Deputadas do G.P. do BNG 
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