
PROPOSICIÓNS NON DE LEI APROBADAS NO PARLAMENTO XI LEXISLATURA

Nº Rexistro Cualificación Data sesión Resumo

614 PL - PLENO 22/09/2020

650 14/05/2021

649 09/10/2020

653 24/09/2020

674 29/12/2021

752 24/09/2020

803 8ª - Pesca e Marisqueo 17/09/2020

795 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 24/09/2020

728 PL - PLENO 20/10/2020

794 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 08/10/2020

800 8ª - Pesca e Marisqueo 16/10/2020

727 PL - PLENO 22/09/2020

729 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 29/04/2021

790 8ª - Pesca e Marisqueo 22/01/2021

907 17/09/2020

910 PL - PLENO 22/09/2020

843 4ª - Educación e Cultura 30/10/2020

929 4ª - Educación e Cultura 18/12/2020

844 01/10/2020

966 PL - PLENO 20/10/2020

850 PL - PLENO 20/10/2020

1032 01/10/2020

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir a conciliación diante de novos gromos e da 
repunta da covid-19

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa creación dun centro integral para a loita 
contra o lume dotado con persoal especializado no comportamento e análise dos lumes forestais e para darlles 
formación aos bombeiros forestais e desenvolver a análise e a investigación

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia co obxecto de reforzar o selo Galicia Calidade para que 
funcione como marca paraugas de todos os produtos que reflicten a excelencia do sector primario galego

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa creación dunha fundación de investigación 
agraria aplicada de Galicia sustentada na base da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne e nos centros de 
investigación da Consellería do Medio Rural, así como para desenvolver o seu plan estratéxico

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para continuar coa aplicación do programa Rexurbe 
realizando novas convocatorias públicas de adquisición de inmobles e declarando novas áreas Rexurbe a través da 
Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa garantía da saúde das persoas nas 
vendimas e traballos do outono do sector agrogandeiro

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España do incremento do continxente arancelario de lombos 
de atún e do control das importacións

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da reactivación dos traballos para lograr a aprobación 
inmediata do documento final da Estratexia nacional fronte ao reto demográfico

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España dos cambios normativos necesarios na lexislación 
orgánica en materia de saúde pública para poder actuar ante a pandemia da covid-19 con plenas garantías e 
seguridade xurídica

Sobre a exixencia da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado do cumprimento, co cofinanciamento do 50 %, da Lei 
de dependencia

Sobre a petición da Xunta de Galicia ao Goberno central para que propoña en Bruxelas un plan de recuperación da 
cigala para o golfo de Biscaia e augas ibéricas

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da retirada da limitación das taxas de reposición do 
persoal do sistema sanitario público co obxecto de permitir ofertar todos os postos necesarios para poder actuar ante 
a pandemia da covid-19

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España dos cambios normativos necesarios na lexislación 
orgánica en materia de saúde pública para poder actuar ante a pandemia da covid-19 con plenas garantías e 
seguridade xurídica

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento da cesión das taxas de faros e sinais marítimas para 
o sostemento da súa actuación en materia de salvamento marítimo

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Goberno central en relación coa carga de traballo para 
Navantia, así como sobre o desenvolvemento dos investimentos necesarios para dispor dun Estaleiro 4.0 que lle 
permita seguir competindo e acadando novos contratos para o naval galego

Sobre a solicitude da Xunta de Galicia ao Goberno central da fixación dun prezo eléctrico competitivo para os 
consumidores electrointensivos e o compromiso para que o plan industrial para Alcoa poida optar ao Fondo Europeo 
de Recuperación

Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego ante o Concello de Vigo para acadar a cesión do espazo 
para a edificación da futura Biblioteca Pública de Vigo, e ante o Goberno central para que incorpore aos Orzamentos 
xerais do Estado para o ano 2021 unha partida específica para a súa construción

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para ampliar a Rede de Centros Integrados de Formación 
Profesional (CIFP)

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as medidas encamiñadas a reducir o IVE turístico para a recuperación económica dos profesionais do sector 
en Galicia

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co previsible inicio das competicións 
deportivas federadas non profesionais en Galicia e as exixencias sanitarias derivadas da covid-19

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno de España para que se restablezan todos 
os servizos de tren que foron suprimidos amparándose na pandemia provocada pola covid-19, tanto nas conexións 
interiores na propia Comunidade galega como coas conexións de Galicia con outras Comunidades Autónomas, e 
para que se poida ofrecer un transporte de tren de calidade aos usuarios

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da garantía e axilización da execución dos fondos Feder 
para acadar a cobertura mínima de acceso á internet de 100 Mbps para a totalidade da cidadanía



1199 8ª - Pesca e Marisqueo 17/09/2020

1253 8ª - Pesca e Marisqueo 17/09/2020

1363 8ª - Pesca e Marisqueo 16/10/2020

1583 8ª - Pesca e Marisqueo 04/02/2021

1856 8ª - Pesca e Marisqueo 12/11/2020

1841 PL - PLENO 06/10/2020

1829 8ª - Pesca e Marisqueo 02/10/2020

1839 8ª - Pesca e Marisqueo 20/04/2021

1932 PL - PLENO 06/10/2020

1897 06/11/2020

1945 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 08/10/2020

1980 01/10/2020

2083 PL - PLENO 06/10/2020

2133 8ª - Pesca e Marisqueo 06/04/2021

2110 09/09/2020

2224 PL - PLENO 11/05/2021

2313 04/11/2020

2298 8ª - Pesca e Marisqueo 16/10/2020

2403 PL - PLENO 20/10/2020

2375 PL - PLENO 20/10/2020

2420 03/06/2021

2469 PL - PLENO 20/10/2020

2449 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 08/10/2020

2471 8ª - Pesca e Marisqueo 05/10/2021

Sobre o destino, polo Goberno galego, da totalidade do importe máximo establecido na convocatoria de axudas 
publicada na Orde da Consellería do Mar do 4 de agosto de 2020 a axudas para apoiar a sustentabilidade do sector 
do marisqueo a pé durante ese ano

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento do establecido no artigo 10 
da Orde da Consellería do Mar do 24 de maio de 2016 polos grupos de acción local do sector pesqueiro, 
nomeadamente polo GALP 4, beneficiario dunha subvención para a ampliación do Museo do Mar de Noia

Sobre a posta en marcha polo Goberno galego das actuacións precisas para solucionar a problemática que está a 
xerar a diminución dos recursos pesqueiros na Pobra do Caramiñal, a consecuencia da modificación da dinámica das 
correntes mariñas

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co posible peche dos 
centros locais de Sanidade Marítima de Corcubión e Muros, así como coa baixa médica da persoa que viña 
atendendo o servizo de Corcubión

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o aumento das cotas de pesca do 
bonito no Atlántico norte, así como para o alongamento da duración e rendibilidade económica da campaña desta 
especie

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e á Comisión Europea en relación co 
impacto para a frota pesqueira de Galicia da decisión de inserir o marraxo dientuso no Apéndice II da Convención 
sobre o Comercio Internacional de Especies Ameazadas da Fauna e Flora Silvestres, CITES

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación respecto 
da necesidade de adoptar medidas en relación coa pesca accidental de cetáceos

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e á Comisión Europea en relación co 
impacto para a frota pesqueira de Galicia da decisión de inserir o marraxo dientuso no Apéndice II da Convención 
sobre o Comercio Internacional de Especies Ameazadas da Fauna e Flora Silvestres, CITES

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de recuperar para o patrimonio público as 
esculturas do Mestre Mateo, en poder da familia Franco, pertencentes ao Concello de Santiago de Compostela

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co impulso da infraestrutura 
denominada "saída sur de Vigo"

Sobre a presentación por parte da Xunta de Galicia dun informe cos resultados definitivos do estudo serolóxico 
autonómico en relación coa covid-19

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre o impulso por parte do Goberno galego da convocatoria da Mesa de traballo para a transición enerxética xusta, 
co fin de abordar e planificar a resposta á situación actual, así como de deseñar o desenvolvemento económico e 
industrial alternativo para a zona das Pontes

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co fin de incluír as máscaras e os 
hidroxeles desinfectantes na listaxe de bens aos que se lles aplica o tipo reducido do IVE do 10% ou o super 
reducido do 4 %

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da posibilidade de realizar a través do Instituto Social da 
Mariña ou das institucións que considere acaídas, os cursos de mantemento da competencia dirixidos á renovación 
ou obtención do certificado de suficiencia polos traballadores do mar

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co labor desenvolvido por todas as persoas e institucións que 
denunciaron o espolio e participaron na recuperación para o patrimonio público do pazo de Meirás, así como a 
demanda que debe formular o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo ao 
respecto

Para unha canle Xabarín Club na Televisión de Galicia e mellor difusión de programación infantil e xuvenil en galego

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co Estado de dereito e a defensa da propiedade privada como 
dereito fundamental, así como as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para mellorar o 
marco normativo que regula o delito de usurpación de inmobles

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a recuperación da produción marisqueira da ría 
de Ferrol, así como a protección social e económica das persoas mariscadoras

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos servizos ferroviarios 
suprimidos con motivo do estado de alarma e a modernización e mellora da rede ferroviaria de Galicia, así como as 
actuacións que debe levar a cabo en materia ferroviaria

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa situación de Alcoa en 
San Cibrao, a aprobación dun estatuto do consumidor electrointensivo e a creación dunha tarifa eléctrica galega

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno galego en relación cos servizos e frecuencias 
de tren suprimidos en Galicia e, en particular, en Ourense, con motivo da pandemia xerada pola covid-19

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de posibilitar a reversión aos concellos da 
titularidade dos terreos portuarios, cando o seu uso para fins relacionados co porto sexa residual ou inexistente e 
sexan susceptibles de utilización municipal

Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia, no actual período de sesións, do plan de saúde 
mental anunciado polo presidente da Xunta de Galicia no debate de investidura.

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de posibilitar a reversión aos concellos da 
titularidade dos terreos portuarios, cando o seu uso para fins relacionados co porto sexa residual ou inexistente e 
sexan susceptibles de utilización municipal



2479 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 20/05/2021

2556 22/06/2022

2539 06/04/2022

2541 04/11/2020

2672 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 20/05/2021

2648 21/04/2021

2612 PL - PLENO 09/02/2021

2733 11/12/2020

2710 8ª - Pesca e Marisqueo 15/12/2020

2796 PL - PLENO 10/11/2020

2872 18/11/2020

2876 04/11/2020

2881 4ª - Educación e Cultura 18/12/2020

2967 04/11/2020

3056 05/11/2020

3095 4ª - Educación e Cultura 30/10/2020

3088 8ª - Pesca e Marisqueo 12/11/2020

3205 4ª - Educación e Cultura 17/11/2020

3202 4ª - Educación e Cultura 17/11/2020

3384 PL - PLENO 09/12/2020

3525 05/11/2020

3544 11/12/2020

3569 8ª - Pesca e Marisqueo 12/11/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir os dereitos lingüísticos das persoas 
galegofalantes nos centros sanitarios dependentes da Consellería de Sanidade

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre o impulso polo Goberno galego, a través da Academia Galega de Seguridade, de cursos ou xornadas en 
materia de inspección do xogo, dirixidas ao persoal dos corpos e forzas de seguridade

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa realización de procesos selectivos 
centralizados para os corpos de Policía Loca

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co déficit de efectivos da 
Unidade de Policía Adscrita, así como de axentes da Policía Nacional existente en Galicia

Sobre a asunción polo Goberno galego das competencias que lle corresponden en materia de sanidade e a iniciación 
do proceso de xestión e financiamento íntegro da Unidade de Atención á Drogodependencia de Pontevedra

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa ruta xacobea coñecida como «Camiño 
do Mar»

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e aos grupos parlamentarios con 
representación nas Cortes Xerais en relación coa supresión ou modificación do artigo 18 do Proxecto de lei de 
cambio climático e transición enerxética, así como para acadar un consenso para que esta modificación ou calquera 
outra que se faga no futuro na Lei de costas se leve a cabo logo dun estudo e dun diálogo co complexo mar-industria

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre o impulso do Goberno galego diante dos gobernos español e portugués dunha proposta de tarxeta de paso de 
proximidade transfronteiriza que se poida utilizar no caso de establecemento de restricións por motivos de saúde 
pública, así como sobre o apoio á implantación dunha tarxeta cidadá transfronteiriza para a poboación residente nos 
municipios limítrofes co río Miño internacional

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, en concreto ao Ministerio de Transición 
Ecolóxica, en relación co artigo 18 do Proxecto de lei de cambio climático e transición enerxética, así como con 
calquera modificación da Lei de costas referida á vixencia das concesións administrativas asentadas á beira do mar

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central 
en relación coa liña ferroviaria Vigo-O Porto

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre o impulso polo Goberno galego do uso de madeiras locais nos edificios públicos, como elemento decorativo e 
construtivo

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co prazo dispoñible para a 
reclamación polas persoas consumidoras ás entidades financeiras dos gastos de formalización do préstamo 
hipotecario que se consideran abusivos

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Sergas en relación coa difusión da campaña Falar 
galego é saudábel

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe levar cabo o Goberno galego para a creación dun terceiro xulgado no partido xudicial 
de Viveiro e a diminución da demora na incoación de asuntos civís nos existentes na actualidade, así como a 
demanda que debe realizar ao Goberno central ao respecto

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o control e a estabilización da poboación do 
xabaril, a indemnización e prevención dos danos que causa, e o control biosanitario nas fronteiras para evitar a 
entrada da peste porcina africana

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería de Cultura, Educación e Universidade en relación coa 
adquisición de máscaras hixiénicas para o alumnado máis vulnerable dos centros públicos de ensino e a súa 
distribución

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa baixada que rexistran as capturas de 
polbo en Galicia

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da cesión da xestión do pazo de Meirás para usos 
culturais

Sobre a axilización polo Goberno galego do procedemento para a declaración como ben de interese cultural do 
edificio histórico da Coruña coñecido como Casa Cornide

Sobre a demanda por parte do Goberno galego ao Goberno central da transferencia á Comunidade Autónoma de 
Galicia da xestión do ingreso mínimo vital creado a través do Real decreto-lei 20/2020

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co calendario de inspeccións técnicas 
itinerantes para vehículos agrícolas e as xestións que debe realizar ante o Goberno central para o alongamento da 
prórroga da súa validez

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan de renovación do parque móbil

Sobre as actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos medios existentes para combater os 
riscos de contaminación mariña, así como a orixe e consecuencias da vertedura producida o día 13 de outubro na ría 
de Arousa



3593 PL - PLENO 22/12/2020

3650 04/11/2020

3552 PL - PLENO 24/11/2020

3737 PL - PLENO 10/11/2020

3940 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 16/12/2021

3932 8ª - Pesca e Marisqueo 04/02/2021

3973 PL - PLENO 10/11/2020

3945 PL - PLENO 10/11/2020

3991 4ª - Educación e Cultura 27/11/2020

3914 18/11/2020

3942 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 19/11/2020

4024 PL - PLENO 26/01/2021

4061 16/12/2020

4127 8ª - Pesca e Marisqueo 04/12/2020

4219 8ª - Pesca e Marisqueo 22/01/2021

4293 13/11/2020

4416 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 19/11/2020

4440 PL - PLENO 24/11/2020

4435 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 19/11/2020

4367 16/12/2020

4606 4ª - Educación e Cultura 27/11/2020

4715 20/01/2021

4735 15/01/2021

4686 04/12/2020

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos fondos europeos Next Generation

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para apoiar os empresarios autónomos, diante do 
impacto da crise da covid-19 e a limitación de actividade que padecen

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun novo plan de I+D+i, así como a actuación que debe levar a cabo 
respecto do grao de execución do Plan Galicia Innova 2020

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coa rebaixa, polo Ministerio de Educación, a través do Real 
decreto lei 31/2020, do nivel e dos requisitos para que un alumno aprobe, promocione ou titule no curso 2020-2021 
con independencia do número de materias suspensas

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa extensión a toda Galicia do programa de 
cribado do cancro de colo do útero, iniciado como programa piloto na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de 
Lemos

Sobre o estudo e a habilitación polo Goberno galego dunha fórmula para compatibilizar a autorización da práctica da 
pesca deportiva desde as dársenas portuarias coas condicións propias da actividade dos portos

Sobre o establecemento polo Goberno galego dun plan de axudas directas a fondo perdido dirixido a paliar o impacto 
económico da covid-19 no sector da hostalaría en Galicia

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, no marco do futuro plan galego de oncoloxía, dunha estratexia de 
medicina personalizada e terapia celular avanzada, así como a posta en marcha en Galicia dun centro de terapia 
CAR-T

Sobre a realización polo Goberno galego das obras necesarias para garantir a correcta ventilación e a seguridade 
para a saúde no Conservatorio de Música Manuel Quiroga, de Pontevedra

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central 
en relación coa situación do centro de traballo da empresa Siemens-Gamesa no concello das Somozas

Sobre a creación pola Xunta de Galicia de unidades funcionais multidisciplinares para a prestación de atención 
especializada aos pacientes con enfermidades raras

Sobre o establecemento polo Goberno galego de axudas directas para o sector dos autónomos e pemes ligadas 
directamente ao sector da hostalaría

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a ampliación do polígono industrial de Bértoa, en Carballo

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Goberno central en 
relación coa transferencia á Xunta de Galicia das competencias para a xestión dos centros do Instituto Español de 
Oceanografía en Galicia

Sobre o restablecemento polo Goberno galego do servizo de gardapeiraos nos portos de titularidade autonómica da 
Mariña lucense co número de profesionais asignados a cada un deles

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas infraestruturas 
pendentes de executar na cidade da Coruña

Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego dun procedemento integral de mellora tecnolóxica dos equipos de 
diagnóstico e dos bloques cirúrxicos no sistema sanitario

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a consecución dun convenio colectivo digno para 
o persoal das fundacións de investigación biomédica de Galicia

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar as incertezas e a información contraditoria 
respecto dos protocolos que deben seguir as persoas nos caso de positivos en covid-19 ou de contactos con 
positivos, así como a disparidade de criterios entre as áreas sanitarias

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para acadar a homologación do Camiño dos Faros como 
ruta de Gran Percorrido (GR) e planificar o seu futuro

Sobre a realización de xestións por parte do Goberno galego diante do Goberno central para a cesión ou doazón dos 
terreos e das instalacións do antigo colexio de Celeiro, co fin de iniciar as obras do seu acondicionamento e trasladar 
alí a Escola Oficial de Idiomas Luz Pozo Garza, de Viveiro

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para apoiar o sector da hostalaría

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co desenvolvemento e coa 
cooperación transfronteiriza entre España e Portugal

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para a renovación da concesión e o restablecemento da 
operatividade da base antiincendios do Xurés, situada na parroquia de Porqueirós, no concello de Muíños



4761 20/01/2021

4737 15/01/2021

4762 PL - PLENO 23/02/2021

4862 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 18/03/2021

4867 PL - PLENO 26/01/2021

4895 02/12/2020

4896 04/12/2020

4898 PL - PLENO 24/11/2020

4961 PL - PLENO 24/11/2020

5003 PL - PLENO 09/12/2020

5010 PL - PLENO 24/11/2020

5084 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 25/02/2021

5150 4ª - Educación e Cultura 18/12/2020

5195 01/06/2022

5234 PL - PLENO 09/12/2020

5279 02/06/2021

5319 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 03/12/2020

5433 16/12/2020

5437 17/03/2021

5420 20/01/2021

5380 16/12/2020

5579 PL - PLENO 09/12/2020

5668 28/01/2021

5785 19/01/2021

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda por parte do Goberno galego ao Goberno central da encarga da construción dun buque de acción 
marítima para a Armada española nos estaleiros de Navantia na ría de Ferrol

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Xustiza para rebaixar a taxa de interinidade 
do persoal da Administración de xustiza

Sobre a demanda por parte do Goberno galego ao Goberno central da encarga da construción dun buque de acción 
marítima para a Armada española nos estaleiros de Navantia na ría de Ferrol

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para atender as demandas da asociación QuerENDO. 
Mulleres con endometriose

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co aumento do nivel de mortalidade e 
morbilidade en Galicia desde o inicio da pandemia da covid-19

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central co fin de incrementar os efectivos 
policiais e reforzar a seguridade cidadá en Galicia durante o Ano Xacobeo 2021.

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia da plataforma informática da Axencia Galega de Calidade Alimentaria 
para poñer en valor e ampliar a formación a distancia no agro galego

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo 
para evitar a desprotección e apoiar as persoas menores orfas por violencia de xénero

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para combater a violencia de xénero e prestar atención 
psicolóxica ás vítimas no contexto xerado pola covid-19

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a creación da nova especialidade de 
Medicina de Urxencias e Emerxencias

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o establecemento dun sistema de 
distribución dos fondos europeos, baseado na transparencia e na obxectividade. (Procedemento de urxencia)

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa necesidade de ampliar o Centro de 
Saúde de Cedeira

Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno central do 
traslado ao antigo Convento de San Francisco das sedes do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra e da 
Biblioteca Pública do Estado Antonio Odriozola

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a reivindicación pola Xunta de Galicia ante o Goberno central dun compromiso firme cos proxectos de 
cooperación transfronteiriza en materia de infraestruturas estratéxicas

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co sector naval de Ferrol

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa demora que rexistran os informes do 
Instituto de Medicina Legal de Galicia e a insuficiencia dos seus centros e da súa dotación de persoal

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da aprobación dun permiso retribuído no ámbito estatal 
para as nais e pais dos menores que estean en corentena

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co número de prazas do 
programa de termalismo social que ofrece o Imserso nos balnearios galegos para o ano 2021 nos orzamentos xerais 
do Estado

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a ampliación do programa de apoio á 
celebración do Ano Santo Xacobeo 2021

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da execución das obras de mellora da seguridade viaria 
necesarias no trazado da rede estatal de estradas que cruzan os diferentes camiños de Santiago

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar a dixitalización do rural de Galicia

Sobre as demandas que se deben realizar en relación co desenvolvemento en Galicia do corredor atlántico de 
mercadorías

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa baixada da produción marisqueira na 
ría de Ferrol

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre o mantemento e incremento pola Xunta de Galicia das liñas de apoio postas en marcha para as comunidades 
de montes veciñais en man común



5779 19/01/2021

5781 17/12/2020

5824 4ª - Educación e Cultura 26/03/2021

5817 16/02/2021

5886 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 30/12/2020

5849 26/02/2021

5854 4ª - Educación e Cultura 18/12/2020

5910 19/02/2021

6053 PL - PLENO 22/12/2020

6068 PL - PLENO 22/12/2020

6121 4ª - Educación e Cultura 29/12/2020

6161 16/12/2020

6202 PL - PLENO 26/01/2021

6223 8ª - Pesca e Marisqueo 22/01/2021

6314 03/02/2021

6533 16/02/2021

7391 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 11/02/2021

7581 PL - PLENO 26/01/2021

7754 PL - PLENO 09/02/2021

7729 4ª - Educación e Cultura 26/03/2021

7743 4ª - Educación e Cultura 11/02/2021

7953 21/04/2021

7924 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 11/02/2021

8039 17/03/2021

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a consideración polo Goberno galego das ferramentas necesarias para mellorar o despregamento e os medios 
do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería do Medio Rural para apoiar a produción e comercialización 
dos produtos agroalimentarios galegos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa adaptación á lexislación vixente en 
materia patrimonial e ambiental das obras de execución do Proxecto de acondicionamento e mellora da 
conectividade das marxes do río Xares ao seu paso polos núcleos de Xares, Ponte e Baños, na Veiga

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a posición que debe defender o Goberno galego en relación coa inclusión de todas as poboacións do lobo 
ibérico ao norte do Douro na Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Oficial e demanda ao Goberno 
central do mantemento do seu actual status legal. (Procedemento de urxencia)

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para solucionar as carencias e deficiencias existentes 
no Centro de Saúde do Carballiño

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a habilitación polo Goberno galego dun espazo como sala de agarda propia e digna para as vítimas de 
violencia de xénero no Xulgado de Violencia sobre a Muller de Viveiro

Sobre a remisión polo Goberno galego ao Parlamento de Galicia dun informe final por cada un dos trimestres do 
curso académico 2020-2021, referido ás actuacións das comisións provinciais de seguimento ante os posibles casos 
de absentismo escolar con orixe na covid-19 remitidos polos centros educativos

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a execución polo Goberno galego da totalidade do orzamento dos programas de desenvolvemento rural nos 
períodos correspondentes

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co prezo da enerxía para as 
empresas electrointensivas

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa promoción do Ano 
Xacobeo 2021 en Galicia

Sobre a realización polo Goberno galego das obras necesarias para garantir a axeitada ventilación e a seguridade 
para a saúde no Conservatorio Superior de Música da Coruña

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación cos tramos fiscais do imposto 
de matriculación

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa autonomía financeira e 
a capacidade normativa en materia tributaria de Galicia

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para evitar o impacto do Real Decreto 
968/2020 para a frota galega de artes menores e arrastre

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en 
relación coa diversificación das actividades no estaleiro de Navantia na ría de Ferrol

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións do transporte no encoro 
de Portodemouros

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia relativas a reposición ao seu número habitual do 
persoal sanitario do centro de saúde de Ribeira, o reforzo do persoal, substitucións e solucións a falta de espazo

Sobre as actuación da Xunta de Galicia relativas ao Pazo de Meirás, a súa cesión e xestión

Sobre a situación da pesca galega logo do acordo entre a UE e o Reino Unido en relación co Brexit

Sobre a demanda á Xunta de Galicia para iniciar un proceso de participación e diálogo co tecido artístico e cultural e 
coas entidades locais de Lugo e Vigo para avanzar no proxecto de creación de sedes do Centro Galego de Arte 
Contemporánea en ambas as cidades

Sobre a demanda á Xunta de Galicia para que inicie un proceso participativo e colaborativo para a celebración do 
centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia na colaboración con Adif para levar e mellorar a 
conexión 5G no rural da nosa Comunidade Autónoma

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para remitir ao Parlamento, ao longo do ano 2021, un 
proxecto de lei de prevencións das adiccións en menores

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia instando o Goberno de España a garantir a viabilidade da 
industria naval por medio do mecanismo de recuperación e resiliencia dos fondos Next Generation e a reclamación 
ante a Unión Europea da garantía do principio de igualdade na recepción das axudas



8612 17/03/2021

8582 25/03/2021

8517 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 11/11/2021

8580 19/02/2021

8584 19/02/2021

8793 PL - PLENO 09/02/2021

8799 17/02/2021

8641 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 25/02/2021

8884 03/02/2021

9104 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 18/03/2021

9275 25/11/2021

9320 8ª - Pesca e Marisqueo 18/02/2021

9233 17/02/2021

9558 4ª - Educación e Cultura 25/02/2021

9478 4ª - Educación e Cultura 12/03/2021

9621 17/03/2021

9814 4ª - Educación e Cultura 07/05/2021

9754 PL - PLENO 14/06/2022

10002 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 25/02/2021

10098 8ª - Pesca e Marisqueo 02/03/2021

10110 03/03/2021

9969 03/03/2021

10287 PL - PLENO 27/04/2021

10320 PL - PLENO 23/02/2021

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a realización do Goberno galego das actuacións necesarias co fin de habilitar no Xulgado vello da Parda, en 
Pontevedra, unhas dependencias axeitadas para as vítimas de violencia de xénero

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar e desenvolver o Plan de mellora da 
atención no rural mediante a dinamización e modernización das oficinas agrarias comarcais

Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para resolver as carencias e deficiencias detectadas 
en materia de recursos humanos e materiais no Hospital Psiquiátrico de Conxo

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a elaboración polo Goberno galego, para o ano 2021, dun plan de prevención para minimizar o risco de 
incendios forestais e aumentar a resiliencia en Galicia

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes Sobre o impulso e desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia para o sector cárnico

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en colaboración co Goberno do Estado tendentes a 
lograr que empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno do Estado para que proceda á redución do IVE dos salóns de 
peiteado, pasando do actual 21 % a un 10 %, dando o apoio necesario para garantir a supervivencia deste sector e 
dos postos de traballo que manteñen, nun momento de especial necesidade por mor da crise da Covid-19

Sobre a demanda á Xunta de Galicia para que coordine unha mesa de traballo interinstitucional coa fin de revisar e 
mellorar os protocolos de atención ás familias no caso de falecemento en accidente dalgún dos seus membros

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impulso de novas iniciativas e 
instrumentos de valorización dos resultados científico-tecnolóxicos e de transferencia dos resultados da I+D+i ao 
mercado

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

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España da modificación da normativa sectorial en materia de 
costas

Sobre o impulso polo Goberno galego para o desenvolvemento dun Plan de recuperación específico para a pesca 
artesanal e o marisqueo

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento das medidas de prevención 
da covid-19 polas grandes cadeas de alimentación

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar, de xeito coordinado coas universidades 
galegas, a oferta formativa do Sistema Universitario de Galicia. (Procedemento de urxencia)

Sobre a redacción que presenta a Lei orgánica de modificación da Lei orgánica de educación no referido ao 
profesorado técnico de formación profesional

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa introdución de posibles cambios no 
actual mapa de xeodestinos turísticos de Galicia, a súa publicación e o desenvolvemento dun marco normativo para 
esas áreas

Sobre a colaboración polo Goberno galego co Concello de Ribeira na investigación histórica, rehabilitación e posta en 
valor do peirao da Covasa, na parroquia de Aguiño, no concello de Ribeira

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da convocatoria da Comisión mixta de transferencias 
para impulsar a transferencia a Galicia da xestión da Autoestrada AP-9 e das outras competencias reflectidas nos 
acordos parlamentarios.

Sobre a demanda á Xunta de Galicia das garantías de atención sanitaria ás persoas xordas a través da dotación de 
servizos de interpretación de lingua de signos por parte do Sergas

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia tendentes ao acondicionamento do paseo marítimo de 
Raxó

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego tendentes a evitar o traslado do centro operativo de rede 
norte de Unión Fenosa Distribución a Madrid e calquera deslocalización por parte da empresa

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a elaboración polo Goberno galego, antes do remate deste período de sesións, dun informe sobre a avaliación 
do Plan galego de rehabilitación, alugueiro e mellora do acceso á vivenda, coñecido como Plan RehaVIta

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa resolución aprobada polo Parlamento 
Europeo respecto do aumento dos recursos pesqueiros no mar

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central 
en relación coa situación que están a padecer as mulleres no ámbito laboral e familiar



10327 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 25/02/2021

10324 PL - PLENO 09/03/2021

10588 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 08/04/2021

10736 8ª - Pesca e Marisqueo 02/03/2021

10738 8ª - Pesca e Marisqueo 05/05/2021

10903 17/03/2021

10824 07/09/2021

10875 8ª - Pesca e Marisqueo 17/06/2021

10806 PL - PLENO 13/07/2021

10804 PL - PLENO 13/04/2021

10869 8ª - Pesca e Marisqueo 16/03/2021

10805 PL - PLENO 11/05/2021

10807 PL - PLENO 09/11/2021

10803 PL - PLENO 23/03/2021

10900 31/03/2021

11081 03/03/2021

11189 PL - PLENO 09/03/2021

11170 17/03/2021

11414 PL - PLENO 09/03/2021

11302 PL - PLENO 23/03/2021

11283 03/03/2021

11376 PL - PLENO 09/03/2021

11556 10/02/2022

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co funcionamento das unidades de mama

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia da avaliación do II Programa de Muller e Ciencia, así como o inicio da 
elaboración do III programa. (Procedemento de urxencia)

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto da pandemia da covid-19 nos 
diagnósticos e capacidade asistencial dos servizos de oncoloxía do sistema sanitario público de Galicia

Sobre a demanda á Xunta de Galicia para solicitar ao Goberno de España a que cubra o 100 % das prazas de 
profesionais sanitarios de Sanidade Marítima en Galicia

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia a que demande ao Goberno de España unha pronta negociación cos Estados 
membros de cara a obter do BAR Brexit Adjustment Reserve (Reserva de Adaptación ao Brexit), un apoio para os 
sectores afectados tanto directa como indirectamente polo acordo de saída do Reino Unido en materia pesqueira, e a 
buscar apoios e aliados entre as rexións europeas afectadas por este acordo de cara a defensa de criterios 
favorables para o sector pesqueiro galego neste ámbito

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior Sobre a demanda por parte do Goberno galego da apertura de máis pasos fronteirizos entre España e Portugal

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da encomenda da construción dun buque de acción 
marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

Sobre a realización de xestións polo Goberno galego ante o Goberno central para o aumento das posibilidades de 
pesca da sardiña no Plan de xestión e recuperación do stock da sardiña ibérica 2018-2023

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da encomenda da construción dun buque de acción 
marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da encomenda da construción dun buque de acción 
marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co actual bloqueo da 
comercialización das capturas de marraxo

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da encomenda da construción dun buque de acción 
marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da encomenda da construción dun buque de acción 
marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da encomenda da construción dun buque de acción 
marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do mantemento das salas do 091 da Policía Nacional nas 
comisarías provinciais de Ourense e Lugo, así como sobre o aumento dos medios humanos e materiais desas 
comisarías

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a apertura ao tráfico do túnel do 
Folgoso, da autovía das Rías Baixas, ou A-52, en sentido Ourense

Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da transferencia a Galicia das competencias para a xestión 
do dominio público marítimo-terrestre

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas intencións de Iberdrola de trasladar a 
Salamanca o seu Centro de Operación de Conca do río Sil, situado no concello da Rúa, así como coa desaparición 
dos seus postos de traballo e progresivo desmantelamento dos seus servizos no territorio galego

Sobre a demanda ao Goberno do Estado para que se esgoten todas as posibilidades xurídicas para a defensa do 
interese do Estado, incluíndo, de ser tecnicamente posible e aconsellable, a interposición de recurso contra a 
sentenza 60/2021 da Sección Terceira da Audiencia Provincial da Coruña no relativo ao pronunciamento favorable á 
indemnización dos gastos realizados no inmoble pola Familia Franco

Sobre a demanda do Goberno galego dun plan estratéxico de recuperación e impulso da actividade comercial do 
porto da Coruña, a licitación polo Goberno central da conexión ferroviaria ao porto exterior de Langosteira, así como 
a xestión da condonación da débeda ou solución análoga

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a conexión do polígono industrial de 
Balaídos e de Vigo á rede eléctrica de 220 quilovoltios.

Sobre a demanda ao Goberno do Estado para a presentación de recurso contra a sentenza da Audiencia Provincial 
en relación co Pazo de Meirás para defender a verdade histórica e o interese público e para evitar calquera 
indemnización á familia Franco

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a execución polo Goberno galego, no ano 2021, do proxecto de senda peonil e mellora da seguridade viaria da 
estrada PO-308, nos treitos Fontela-Combarro e Combarro-Chancelas



11701 PL - PLENO 23/03/2021

11743 8ª - Pesca e Marisqueo 16/03/2021

11772 06/05/2021

11979 15/04/2021

12116 25/03/2021

12088 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 08/04/2021

12163 09/09/2021

12167 8ª - Pesca e Marisqueo 19/05/2021

12280 8ª - Pesca e Marisqueo 06/04/2021

12608 PL - PLENO 09/12/2021

12616 15/04/2021

12634 8ª - Pesca e Marisqueo 06/04/2021

12630 15/04/2021

12863 24/06/2021

12865 11/06/2021

12869 14/05/2021

12947 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 08/04/2021

12938 PL - PLENO 08/02/2022

12941 07/04/2021

12939 30/06/2021

12964 PL - PLENO 27/04/2021

13434 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 08/04/2021

13455 8ª - Pesca e Marisqueo 20/04/2021

13560 8ª - Pesca e Marisqueo 05/05/2021

Sobre a actuación da Xunta de Galicia para dirixirse ao Goberno de España para promover as modificacións 
oportunas na lexislación estatal co obxecto de reducir o tipo impositivo do imposto sobre o valor engadido do 21 % ao 
10 % en todas as prestacións de servizos deportivos e de actividade física prestados a persoas físicas que non 
estean xa exentos conforme a normativa en vigor

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións da autorización de 
ocupación do pantalán de embarcacións tradicionais outorgada ao Club Mariño A Reiboa no peirao da Chousa, no 
concello de Poio, e o desenvolvemento nel de actividades de divulgación da Mariña Tradicional

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre o requirimento que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Sarria en relación coa execución do 
proxecto de peonalización e mellora comercial da rúa Diego Pazos

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa problemática que está a padecer a 
veciñanza do concello de Cartelle como consecuencia da demora na entrega dos títulos de propiedade tras o remate 
da concentración parcelaria

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a adopción por parte do Goberno galego das medidas oportunas para favorecer os investimentos das 
industrias lácteas en produtos de maior valor engadido

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co acceso das familias ás 
prestacións por fillo ao cargo e ao ingreso mínimo vital

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre o requirimento do Goberno galego ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para o arranxo 
integral das estradas da súa competencia na provincia de Lugo e en Galicia, nomeadamente a N-540, que comunica 
Lugo con Ourense

Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da realización das xestións necesarias ante a Comisión 
Europea para a consecución dunha efectiva reapertura da pesqueira da cigala

Sobre as actuacións que se deben levar a cabo en relación coa nota explicativa remitida pola Dirección Xeral MARE 
ao Parlamento Europeo respecto da revisión do sistema de control da pesca da Unión Europea no contexto do Pacto 
Verde e a Estratexia de biodiversidade para 2030

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co control das residencias de maiores de 
Ourense

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas melloras iniciadas na 
liña ferroviaria de ancho métrico Ferrol-Xixón

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Salón Peña de Cambados, así como 
cos custos de mantemento das vías da súa titularidade e dos elementos existentes nelas

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central do inicio da redacción do proxecto de construción dunha 
nova estación ferroviaria de mercadorías no polígono industrial de San Cibrao das Viñas, na provincia de Ourense

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre o mantemento polo Goberno galego, na campaña de 2021, das axudas excepcionais ao financiamento 
operativo das adegas de elaboración de viño

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas instalacións dos mercados de gando 
autorizados como centros de concentración para intercambios intracomunitarios

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas vindeiras convocatorias de axudas para 
os grupos de desenvolvemento rural

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención á fibrose pulmonar idiopática

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa industria 
electrointensiva

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre o impulso por parte do Goberno galego de novas iniciativas e instrumentos de apoio económico ás pemes para 
introducir o deseño nas estratexias empresariais que permitan favorecer a recuperación da crise

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos prezos de referencia dos parques 
eólicos instalados en Galicia

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central respecto dos proxectos pendentes coa 
cidade de Vigo, así como sobre os textos legais e as medidas que a prexudican

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa estratexia de vacinación contra a 
covid-19

Sobre a demanda por parte do Goberno galego ao Goberno central da rebaixa ao 4% do IVE aplicado ao peixe e 
marisco

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como á Autoridade Portuaria Ferrol-
San Cibrao, en relación coa creación da Autoridade Portuaria de San Cibrao e a liberalización e apertura ao tráfico 
comercial do dique norte do porto de Alcoa, en San Cibrao



13572 4ª - Educación e Cultura 07/05/2021

13604 14/05/2021

13566 4ª - Educación e Cultura 08/10/2021

13544 18/06/2021

13630 8ª - Pesca e Marisqueo 20/04/2021

13636 PL - PLENO 13/04/2021

13649 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 29/04/2021

13688 21/04/2021

13689 PL - PLENO 08/06/2021

13760 PL - PLENO 14/09/2021

13852 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 29/04/2021

13871 03/09/2021

13885 11/06/2021

13981 04/05/2021

14082 8ª - Pesca e Marisqueo 05/05/2021

14139 4ª - Educación e Cultura 07/05/2021

14246 04/05/2021

14256 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 16/09/2021

14268 06/05/2021

14375 4ª - Educación e Cultura 21/05/2021

14527 4ª - Educación e Cultura 22/09/2021

14572 05/05/2021

14661 PL - PLENO 11/05/2021

14663 3ª - Economía Facenda e Orzamentos 21/05/2021

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para o mantemento do seu apoio ás persoas creadoras 
do ámbito cultural

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas concentracións parcelarias pendentes 
e o regulamento de desenvolvemento da Lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa problemática derivada da falta de 
delimitación do trazado do Camiño de Inverno

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre o requirimento polo Goberno galego ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana da execución 
da mellora integral e urxente da estrada N-634, no treito comprendido ente o alto da Xesta, no concello de Abadín, e 
Mondoñedo

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como as actuacións que debe levar 
a cabo, en relación co impacto, para a frota artesanal de Galicia, da reforma do Regulamento de control da pesca que 
acaba de aprobar o Parlamento Europeo

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Real Decreto-Lei 5/2021, 
do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da covid-19.

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Consellería de Política Social en relación coa situación dos menores 
tutelados no centro Santo Anxo, de Rábade

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central de atención ás alegacións presentadas pola Xunta de 
Galicia respecto do Proxecto de orde pola que se establecen os prezos dos cargos do sistema eléctrico e dos 
pagamentos por capacidade que resultan de aplicación a partir do 1 de xuño de 2021

Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central de atención ás alegacións presentadas pola Xunta de 
Galicia respecto do Proxecto de orde pola que se establecen os prezos dos cargos do sistema eléctrico e dos 
pagamentos por capacidade que resultan de aplicación a partir do 1 de xuño de 2021

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Consellería de Política Social en relación co traballo e composición do 
Comité Asesor Sociosanitario, así como coa participación nel do resto das forzas políticas con representación no 
Parlamento de Galicia

Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun proceso de difusión pública en relación co proceso de vacinación 
contra a covid-19

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a garantía e posta en valor pola Xunta de Galicia dos montes veciñais en man común como forma de 
copropiedade galega

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto para as explotacións galegas 
da converxencia interna nas rexións de pago básico da Política Agraria Común, así como coas decisións adoptadas 
sobre as axudas do primeiro piar da PAC para o novo período

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ERE anunciado na empresa Gabadi na 
comarca de Ferrol

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Goberno central e á 
Unión Europea en relación co impacto do novo Regulamento de Control da Pesca no sector marisqueiro de Galicia

Sobre o inicio pola Xunta de Galicia das obras de ampliación do CPI As Mirandas no concello de Ares

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da inclusión dos gobernos autonómicos no Acordo para a 
transición xusta das centrais térmicas en peche, asinado cos sindicatos e as empresas propietarias

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da cesión do edificio que viña ocupando o antigo centro 
de saúde da Estrada para a posta en marcha dun centro de día

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a licitación e execución pola Xunta de Galicia da terceira fase das obras de construción de beirarrúas na 
travesía de Vilamor, en Cangas de Foz, na estrada LU-162, de Ferreira a Cangas, así como o axeitado mantemento 
das beirarrúas desa estrada

Sobre a reiteración polo Goberno galego ante o Goberno central da solicitude de cesión do inmoble do antigo colexio 
de Celeiro, no concello de Viveiro, para a súa rehabilitación e posterior traslado alí da escola oficial de idiomas Luz 
Pozo Garza

Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto da demanda do Goberno galego ao Goberno central da 
representación da Administración pública galega na Comisión nacional para a conmemoración do 50º aniversario do 
pasamento de Pablo Picaso

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo en 
relación cos bens mobles do pazo de Meirás

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa lexislación orgánica en 
materia de saúde pública

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto económico do peche da 
fronteira entre Galicia e Portugal, en particular na zona de Ourense e da fronteira Chaves-Verín



14701 PL - PLENO 08/06/2021

14744 19/05/2021

14733 18/06/2021

14762 27/05/2021

15433 4ª - Educación e Cultura 25/02/2022

15479 PL - PLENO 08/06/2021

15584 18/05/2021

15635 PL - PLENO 25/05/2021

15735 3ª - Economía Facenda e Orzamentos 04/06/2021

15692 PL - PLENO 25/05/2021

15860 02/06/2021

15817 PL - PLENO 25/05/2021

15833 07/10/2021

16286 16/06/2021

16311 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 03/06/2021

16392 8ª - Pesca e Marisqueo 17/06/2021

16411 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 21/10/2021

16456 4ª - Educación e Cultura 08/09/2021

16614 16/06/2021

16709 PL - PLENO 22/06/2021

16814 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 24/06/2021

16894 8ª - Pesca e Marisqueo 06/07/2021

16968 PL - PLENO 22/06/2021

16962 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 15/07/2021

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co deseño e presentación 
oficial do Plan turístico nacional Xacobeo 2021-2022

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa tramitación da 
Proposición de lei de medidas urxentes para a consolidación dos funcionarios interinos da Administración local con 
habilitación nacional

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre o requirimento polo Goberno galego ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana do arranxo 
integral das estradas da súa competencia en Galicia e, en concreto, da autovía A-55 ao seu paso por Mos e O 
Porriño

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego diante do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación 
Dixital en relación coas carencias e deficiencias existentes en Galicia en materia de conectividade

Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia respecto dos elevados índices de gas radón detectados no 
Centro de Educación Infantil e primaria Santiago Apóstolo, de Santiago de Compostela

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento de programas de 
recollida, recuperación e reciclaxe de residuos mariños

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da ampliación da Rede Natura 2000 e da 
captación de fondos europeos asociados á transición ecolóxica

Sobre as actuacións que se deben levar a cabo respecto da intención do Goberno Central de establecer peaxes nas 
autovía de titularidade estatal

Sobre as actuacións que debe levar a cabo do Goberno Galego para dirixirse ao Goberno de España co fin de 
promover a revisión das prestacións por coidado de menores recollidas no Real Decreto 1148/2011, do 29 de xullo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para demandar do Goberno Central que a devolución 
do IVE de novembro se faga extensiva a todos os concellos e deputacións galegos

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para demandar do Goberno de España a 
reconsideración da centralización das salas do 091 e a cobertura urxente de todas as vacantes nos cadros de 
persoal

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para promover o sector da eólica mariña

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para esixir ao Goberno de España una reforma 
lexislativa sobre a ocupación de vivendas

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para apoiar o levantamento do bloqueo político, 
económico, comercial e financeiro que o Goberno dos Estados Unidos de América mantén contra Cuba e o apoio ao 
proxecto solidario de vacinación contra a covid en Cuba

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España para que se habilite a elección presencial das prazas 
de formación sanitaria especializada da convocatoria 2020/2021, para as titulacións universitarias de grao, 
licenciatura e diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería e do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a 
Física

Sobre as actuacións que debe lever a cabo a Xunta de Galicia para garantir a máxima execución do Fondo Europeo 
Marítimo e de Pesca 2014-2020

Sobre as medidas que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para reactivar, a medida que se normalice a situación 
sanitaria, as unidades móbiles que levan ata a porta das persoas maiores que viven no rural galego, servizos 
gratuítos como o de oftalmoloxía, podoloxía ou atención ao alzhéimer, e servizos de apoio, có fin de facerlles a vida 
máis doada sen ter que desprazarse fóra da contorna

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para retomar os traballos de elaboración do plan de 
dinamización e impulso da lectura en Galicia

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a creación de salas Gesell nos xulgados das 7 
principais cidades galegas

Sobre a defensa por parte da Xunta de Galicia da autonomía financeira e capacidade normativa en materia tributaria 
e a demanda ao Goberno de España da reversión da modificación do artigo 36 da Lei do imposto sobre a renda das 
persoas físicas que prevé o Proxecto de lei de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para que o Servizo Galego de Saúde asuma a 
sanidade penitenciaria

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a defensa do sector marisqueiro

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España de modificar a tramitación e autorización de 
proxectos eólicos en Galicia

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para continuar incorporando vantaxes ao Carné Xove



17004 16/12/2022

17027 PL - PLENO 26/10/2021

17026 8ª - Pesca e Marisqueo 07/09/2021

17082 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 24/06/2021

17165 01/07/2021

17248 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 16/09/2021

17267 03/09/2021

17246 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 16/09/2021

17412 09/09/2021

17460 PL - PLENO 13/07/2021

17592 08/07/2021

17580 23/09/2021

17614 PL - PLENO 13/07/2021

17598 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 16/09/2021

17611 09/09/2021

17662 PL - PLENO 13/07/2021

17846 16/09/2021

17898 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 16/12/2021

17901 05/11/2021

17946 PL - PLENO 14/09/2021

17943 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 21/10/2021

19503 4ª - Educación e Cultura 22/09/2021

20065 PL - PLENO 09/11/2021

20172 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 16/09/2021

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para atender a situación das mulleres vítimas de 
violencia de xénero que viven no rural

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España, diante da Unión Europea e da Organización Mundial 
do Comercio, dunha defensa para frear a proposta de prohibir determinadas subvencións á pesca

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España, diante da Unión Europea e da Organización Mundial 
do Comercio, dunha defensa para frear a proposta de prohibir determinadas subvencións á pesca

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa cobertura das prazas vacantes de 
radiólogos ou radiólogas no hospital da Mariña

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a demanda de instar ao Goberno de España a respectar as decisións dos xuíces para non utilizar a figura do 
indulto con fins patidistas

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dar conta do informe sobre o diagnóstico das 
residencias de maiores que elabora o Comité Asesor Sociosanitario

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a defensa pola Xunta de Galicia perante o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación da negociación da 
Política Agraria Común 2023-2027

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para incrementar a achega autonómica para o Servizo 
de Axuda no Fogar e reclamar ao Goberno central un aumento do financiamento á dependencia

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a solicitude polo Goberno galego ao Goberno español respecto da parada en Vilagarcía do Alvia Vigo-Madrid e 
da mellora de conexións e recuperación de frecuencias

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno central duna intervención pública da factoría de Alcoa, en San 
Cibrao

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo Sobre a reactivación, co apoio de todas as administracións, do sector das orquestras

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para rematar a vía de alta capacidade Costa Norte 
Ferrol-San Cibrao

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para condicionar a un proxecto industrial de 
construción ou reparación naval a nova concesión portuaria das instalacións do antigo Vulcano

Sobre o permiso de maternidade e paternidade nas familias monoparentais e as medidas que debe impulsar a Xunta 
de Galicia ao respecto

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para converter en autovía o corredor Nadela-Monforte 
de Lemos

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno central da retirada do recurso interposto ante o Tribunal 
Constitucional respecto da reforma da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo Sobre a situación da mina As Viñas, na parroquia da Toca, no concello das Somozas

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para estender o servizo de hospitalización a domicilio 
á totalidade da área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que sexa recoñecida a singularidade da 
superficie total dos pastos arbustivos e baixo arboredo sexa recoñecido a efectos da Política Agraria Común

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno central dunha proba extraordinaria de acceso de médicos internos 
residentes e a habilitación dos centros de saúde e dos especialistas en medicina familiar e comunitaria para impartir 
a súa formación

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia co obxecto de aproveitar o proxecto de novo edificio 
ambulatorio do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para renovar e ampliar os espazos asociativos do 
hospital

Sobre as actuacións que debe levar a cabo do Goberno galego para ofertar os estudos do bacharelato de artes en 
Redondela antes do curso 22/23

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para declarar o estado de emerxencia climática en 
Galicia, activar políticas transversais para acadar a redución de emisións de gases de efecto invernadoiro, provemer 
o investimento en I+D+I e implicarse no Pacto Verde Europeo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para acoller á poboación afgá, especialmente feminina 
que precisa fuxir da represión dos talibáns



20313 08/09/2021

20428 PL - PLENO 14/09/2021

20639 06/10/2021

20727 8ª - Pesca e Marisqueo 21/09/2021

20717 4ª - Educación e Cultura 08/10/2021

20858 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 25/11/2021

20961 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 11/11/2021

21035 PL - PLENO 09/11/2021

21054 07/10/2021

21094 PL - PLENO 28/09/2021

21052 4ª - Educación e Cultura 08/10/2021

21206 01/10/2021

21320 8ª - Pesca e Marisqueo 30/11/2021

21288 PL - PLENO 28/09/2021

21289 8ª - Pesca e Marisqueo 19/10/2021

21291 8ª - Pesca e Marisqueo 05/10/2021

21382 PL - PLENO 21/12/2021

21463 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 21/10/2021

21526 05/11/2021

21532 01/10/2021

21530 17/12/2021

21524 22/10/2021

21828 8ª - Pesca e Marisqueo 19/10/2021

21853 8ª - Pesca e Marisqueo 05/10/2021

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España da convocatoria dun proceso selectivo para cubrir as 
prazas de examidores de tráfico vacantas na Comunidade Autónoma de Galicia

Sobre as actuacións que debe facer a Xunta de Galicia ante o Goberno central para abaratar a factura eléctrica

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as xestións que a Xunta de Galicia debe realizar ante o goberno de España para dirixirse á Comisión Europea 
e solicitar a retirada da proposta de redución da área xeográfica beneficiaria incluída no espazo de cooperación do 
Programa POCTEP 21-27

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa práctica da pesca recreativa nos 
portos galegos

Sobre as xestións do Goberno galego ante o Ministerio de Educación e Formación Profesional para axilizar a 
concreción dos novos currículos educativos e poder adaptalos ás particularidades do ensino galego

Sobre as xestións que debe realizar a Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade para mellorar os servizos 
sanitarios no concello de Ponteareas e na comarca

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para a eliminación de prexuízos e condutas LGBTfóbicas no 
ámbito sanitario

Sobre o compromiso de creación dunha comisión de estudo para abordar unha proposta de reforma do sistema de 
financiamento

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España do restablecemento de todos os servizo e 
frecuencias que ofrecía o transporte ferroviario antres da crise da covid-19

Sobre a demanda por parte da Xunta de Galicia ao Goberno de España da elaboración dun estudo da situación do 
mercado financeiro desde o punto de vista da concentración bancaria e a posta en marcha dun plan estatal contra a 
exclusión financeira

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da posta en marcha dunha programación 
cultural que celebre a figura de Laxeiro coincidindo co Día das Artes Galegas 2022

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para establecer axudas aos gandeiros e gandeiras en 
extensivo, elaborar estratexias de mercado respecto da comercialización desta carne e compensacións polo servizo 
de mantemento e coexistencia cos grandes carnívoros (oso e lobo)

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España de aprobar de modo urxente a modificación do Real 
Decreto de Ordenación Pesqueira de cara a regular de xeito rápido a creación dunha lista específica de 
embarcacións co obxectivo de dar solución ao procedemento de adecuación das disposicións normativas sobre a 
potencia e/ou arqueo das embarcacións que faenan a marisqueo e/ou recursos específicos

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España do establecemento de bonificacións nas peaxes da 
autoestrada estatal AP-53

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España de censurar diante da Unión Europea o 
comportamento do Goberno de Noruega sobre a frota bacallaeira e a esixencia da adopción de medidas fronte ao 
recorte unilateral de disposición de cotas de pesca de bacallau

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España de censurar diante da Unión Europea o 
comportamento dos Gobernos de Noruega, Islandia e Illas Feroe na asignación de cota de cabala, e a esixencia da 
adopción de medidas de sanción fronte a Noruega, Islandia e Illas Feroe ante esta decisión unilateral

Sobre o traslado por parte da Xunta de Galicia ao Goberno de España do rexeitamento das medidas previstas no 
texto de proposta do Regulamento de control da pesca 1224/2009

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir a atención sanitaria no concello de Castro de 
Rei e no centro de saúde de Castro Riberas de Lea

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia para promover a difusión e coñecemento do Banco de 
Explotacións Agrarias entre os seus posibles beneficiarios

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para poñer á disposición das explotacións gandeiras 
galegas o servizo de seme sexado de Xenética Fontao

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para poñer en marcha unha poxa dixital de gando vacún

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe efectuar a Xunta de Galicia para promover a contratación colectiva de seguros 
agrarios na viña a través das denominacións de orixe e as indicacións xeográficas protexidas de Galicia

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para executar as obras de mellora da seguridade da 
dársena de Malpica de Bergantiños

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos cursos de formación dirixidos ás 
persoas traballadoras do mar



21949 16/02/2022

21877 8ª - Pesca e Marisqueo 30/11/2021

21884 03/11/2021

22036 8ª - Pesca e Marisqueo 19/10/2021

22515 PL - PLENO 26/10/2021

22733 PL - PLENO 09/11/2021

22734 20/10/2021

22921 4ª - Educación e Cultura 25/03/2022

23007 20/10/2021

23021 20/10/2021

23144 16/12/2021

23108 28/01/2022

23141 03/11/2021

23280 27/05/2022

23353 02/11/2021

23397 8ª - Pesca e Marisqueo 18/01/2022

23387 PL - PLENO 26/10/2021

23542 PL - PLENO 09/12/2021

23544 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 03/02/2022

23548 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 16/12/2021

23770 8ª - Pesca e Marisqueo 16/11/2021

23767 8ª - Pesca e Marisqueo 16/11/2021

23765 8ª - Pesca e Marisqueo 16/12/2021

23834 02/02/2022

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións da Xunta de Galicia perante o Ministerio de Xustiza para a convocatoria dos procesos de 
selección de persoal ao servizo da Administración de xustiza

Sobre as actuacións da Xunta de Galicia ante o Goberno central en relación coa minaría submarina

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a posta en marcha pola Xunta de Galicia dunha campaña informativa e dun sistema de orientación e 
mediación en relación coas tarxetas revolving

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas obras de seguridade nos portos de 
Malpica e de Barizo

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir o dereito ao aborto no sistema público de saúde

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ante o Goberno de España para a activación de medidas en favor da industria 
electrointensiva

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ante o Goberno de España para a activación de medidas en favor da industria 
electrointensiva

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa entidade Reunión Recreativa e 
Instructiva de Artesanos da Coruña

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a adopción pola Xunta de Galicia de medidas de apoio ao persoal afectado polo peche da factoría de Vestas 
en Viveiro, e a realización dun plan de reindustrialización para a Mariña lucense

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar o sector industrial e empresarial na 
comarca da Mariña Lucense

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación da fábrica de Alu Ibérica na 
Coruña

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as xestións que debe realizar a Xunta de Galicia para elaborar o mapa dos xeodestinos turísticos de Galicia e 
desenvolver o seu marco normativo

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a organización dunha homenaxe ás vítimas do fascismo franquista e a celebración do Día da Galicia Mártir

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería do Medio Rural en relación cos procesos de concentración 
parcelaria

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia de novos instrumentos de apoio para proxectos galegos de innovación

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co impacto do prezo da enerxía eléctrica 
nas empresas da industria do mar

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co Expediente de Regulación de Emprego 
da fábrica de Vestas en Viveiro e coa transición enerxética

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España da compensación ou indemnización ao colectivo de 
mariscadores da Ría do Burgo, durante o período no que non poidan exercer a súa actividade como consecuencia da 
execución da dragaxe desta ría

Sobre a elaboración da Nova Estratexia Galega de Acción Voluntaria

Sobre o desenvolvemento do Plan Estratéxico de Xuventude

Sobre a demanda da Xunta de Galicia á Dirección General de la Costa y el Mar dependente do Ministerio de 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico que considere favorablemente a reversión do dominio público portuario e 
a posterior desafectación cara aos concellos

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da reorientación do Plan de Recuperación 
Transformación e Resiliencia cara ás necesidades de mellora e avance cara ao futuro do sector marítimo-pesqueiro e 
da cadea mar-industria

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España e ao Concello de Vigo para que realicen as obras 
necesarias que melloren os accesos dende a AP9 ata o Instituto Feiral de Vigo

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Ministerio do Interior da articulación dun concurso de méritos na Policía 
Nacional para cubrir vacantes na Unidade de Policía Adscrita



23837 4ª - Educación e Cultura 03/12/2021

23835 PL - PLENO 14/06/2022

23904 03/12/2021

23860 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 11/11/2021

23940 16/12/2021

24063 PL - PLENO 09/12/2021

24065 03/12/2021

24085 19/11/2021

24129 21/01/2022

24157 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 03/02/2022

24231 01/12/2021

24276 PL - PLENO 23/11/2021

24337 PL - PLENO 23/11/2021

24317 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 25/11/2021

24322 PL - PLENO 23/11/2021

24463 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 25/11/2021

24486 8ª - Pesca e Marisqueo 30/11/2021

24466 4ª - Educación e Cultura 03/12/2021

24536 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 10/11/2022

24516 4ª - Educación e Cultura 26/11/2021

24538 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 20/01/2022

24659 4ª - Educación e Cultura 22/04/2022

24747 29/12/2021

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para elaborar un novo anteproxecto de lei de 
patrimonio histórico español

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Ministerio do Interior da articulación dun concurso de méritos na Policía 
Nacional para cubrir vacantes na Unidade de Policía Adscrita

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a promoción do Indicación Xeográfica Protexida do Pan Galego e a recuperación das axudas do Plan de 
desenvolvemento rural

Sobre a posta en marcha de servizos de conciliación familiar e laboral

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno da creación dunha zona franca no porto de Ferrol con especial 
tributación e dunha plataforma loxística intermodal no porto exterior

Sobre a defensa pola Xunta de Galicia dos intereses do sector marítimo-pesqueiro e da súa cadea mar-industria 
fronte ás actuacións do Goberno central

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a promoción dos controis na entrada de gando porcino e a intensificación das campañas de prevención e das 
medidas de bioseguridade das explotacións

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre o traslado por parte da Xunta de Galicia ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación da petición de 
permiso para a plantación de patacas nos concellos cun número insignificante de couza guatemalteca

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a protección da propiedade colectiva das Comunidades de Montes Veciñais en Man Común no dominio 
marítimo-terrestre

Sobre a reposición do persoal facultativo no centro de saúde de Pantón, en Lugo

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que impulse ante a Comisión Europea a proposta 
de modificación do Real decreto de delimitación da zona de promoción económica para Galicia, co obxecto de incluír 
o naval entre os sectores promocionables conforme a normativa de axudas rexionais

Sobre a necesidade de abrir un centro residencial para a atención de menores en situación de dificultade social e con 
problemas de conduta

Sobre o traslado por parte da Xunta de Galicia ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación da garantía de 
cumprimento da Lei da Cadea alimentaria, actualmente en tramitación, para apoiar ao sector gandeiro

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que se prorrogue o prazo de vixencia da rebaixa 
do imposto do valor engadigo das máscaras cirúrxicas desbotables

Sobre o incremento do orzamento no programa 751A-Ordenación, regulación e promoción do comercio interior

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para a ampliación dos programas de fomento da inserción 
laboral para vítimas de violencia de xénero e mulleres vulnerables

Sobre o traslado por parte da Xunta de Galicia ao Goberno español e á Comisión Europea do seu rexeitamento sobre 
a proposta do comisario europeo de Pesca relativa as cotas do 2022

Sobre o desenvolvemento por parte da Xunta de Galicia, de ferramentas que axuden e faciliten a formación das 
persoas ao longo da vida utilizando contornas dixitais

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para reformar en 2022 o Decreto 105/2017, do 28 de 
setembro, polo que se regula o sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias 
públicas, co obxecto de incrementar o número de patoloxías cubertas por este

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para recorrer a decisión do Instituto Geográfico 
Nacional respecto da oficialización do topónimo Ria del Eo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para ampliar os puntos de atención continuada que 
conten cunha superficie axeitada para facilitar o traslado de pacientes a centros hospitalarios a través dos dous 
helicópteros cos que conta o 061

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para demandas ao Minsiterio de Educación da 
rectificación da esixencia par o acceso ás bolsas para alumnado con necesidades educativas especiais e con 
necesidades específicas de apoio educativo, de xeito que recupere e mellore os criterios para facilitar a súa 
concesión e propiciar que as familias e o alumnado poida ter un mellor acceso a unha atención educativa e social 
quecontribúa á súa inclusión real

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que leve a cabo as obras nas infraestruturas 
comprometidas no sur da provincia de Lugo e o oriente da de Ourense, nomeadamente os carrís de adiantamento na 
N-120 e a activación da A-76



24779 02/12/2021

25052 17/12/2021

25224 28/01/2022

25321 8ª - Pesca e Marisqueo 03/05/2022

25444 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 16/12/2021

25725 PL - PLENO 21/12/2021

25833 PL - PLENO 21/12/2021

25932 21/01/2022

25951 PL - PLENO 08/03/2022

25946 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 17/03/2022

25906 8ª - Pesca e Marisqueo 03/03/2022

25940 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 20/01/2022

25938 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 16/06/2022

26080 16/03/2022

26325 8ª - Pesca e Marisqueo 07/04/2022

26313 24/02/2022

26408 03/06/2022

26596 PL - PLENO 25/01/2022

26894 8ª - Pesca e Marisqueo 19/04/2022

26944 PL - PLENO 25/01/2022

27163 24/03/2022

27302 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 03/02/2022

27399 8ª - Pesca e Marisqueo 01/02/2022

27677 8ª - Pesca e Marisqueo 15/03/2022

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para seguir liderando o proceso de defensa da 
designación patrimonial do topónimo Ría de Ribadeo

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para tomar medidas para actualizar os orzamentos 
dos plans de mellora á actividade agraria concedidos antes da suba xeneralizada dos prezos

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a tramitación no Congreso dos deputados e deputadas da Proposición de lei da creación dun Fondo de 
compensación para as vítimas do amianto

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos problemas xerados entre bateeiros e 
percebeiros pola extracción de mexilla

Sobre a situación da rede galega de atención temperá e as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para 
garantir os dereitos das crianzas usuarias deste servizo

Sobre a manifestación de rexeitamento a calquera iniciativa que promova a independencia de Galicia ou calquera 
outra comunidade autónoma de España

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno central da rectificación da modificación de horarios do tren Avant 
A Coruña-Ourense e da supresión do tren Lugo-Ourense, así como da recuperación de liñas suprimidas

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre a solicitude por parte da Xunta de Galicia ao Goberno de España da inclusión na absorción de contabilización 
de créditos de carbono dos proxectos que xestionen masas forestais de forma sustentable

Sobre a medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para modernizar e humanizar os puntos de encontro familiar

Sobre a posta en marcha por parte da Xunta de Galicia do modelo cohousing , pensado para maiores que sexan 
autónomos ou cun grao de dependencia leve

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno español de para que leve a cabo plans de soporte económico e 
social ao sector pesqueiro e ás zonas máis afectadas polo acordo entre a Unión Europea e o Reino Unido

Sobre a extensión por parte da Xunta de Galicia das casas do maior naqueles concellos onde non estea en 
funcionamento ningún centro de día

Sobre a ampliación por parte da Xunta de Galicia da Rede galega de atención temperá mediante a posta en marcha 
de novas unidades especializadas en previr e tratar trastornos do desenvolvemento

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar o uso delituoso das tecnoloxías da 
información e a ciberdelincuencia

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da promoción de accións dirixidas a frear a proposta 
da Comisión Europea para a modificación da Directiva sobre fiscalidade da enerxía que elimina as axudas aos 
combustibles do sector pesqueiro

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar a ciberseguridade

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para o control da praga de rata toupa na montaña 
lucense e para paliar as perdas xeradas por este animal nas granxas

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España para que atenda a vontade manifestada tanto polo 
Parlamento de Galicia coma polo Congreso dos Deputados e amplíe o programa de apoio ao Xacobeo mediante a 
extensión das desgravacións fiscais ata o 31 de decembro de 2023

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia ante o Goberno central para acadar a participación do 
sector marítimo-pesqueiro no desenvolvemento dunha transición enerxética xusta para formular unha proposta 
homoxénea no nivel de prezos e impositivo do combustible

Sobre a demanda por parte da Xunta de Galicia ao Goberno de España dun compromiso que garanta a reactivación 
da planta de Alcoa en San Cibrao

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a demanda por parte do Gobeno galego ao Goberno do Estado de melloras nos servizos ferroviarios entre A 
Coruña e Vigo

Sobre a actuación da Xunta de Galicia para que, de xeito urxente, cubra as prazas de persoal médico e de 
enfermaría do Servizo de Paliativos/HADO do Hospital da Mariña

Sobre o cumprimento da Xunta de Galicia da proposición non de lei aprobada en pleno respecto das compensacións 
económicas aos mariscadores e mariscadoras da ría do Burgo

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da articulación dunha liña de axudas para a 
frota da pescada Sur no senso da anunciada para compensar as perdas económicas da frota de arrastre do 
Mediterráneo



27683 8ª - Pesca e Marisqueo 01/02/2022

27682 PL - PLENO 27/09/2022

27679 8ª - Pesca e Marisqueo 20/09/2022

27681 8ª - Pesca e Marisqueo 06/09/2022

27690 28/01/2022

27685 8ª - Pesca e Marisqueo 19/04/2022

28236 10/02/2022

28200 24/03/2022

28224 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 03/02/2022

28210 8ª - Pesca e Marisqueo 15/02/2022

28376 25/03/2022

28511 8ª - Pesca e Marisqueo 07/04/2022

28510 PL - PLENO 26/04/2022

28529 PL - PLENO 08/02/2022

28422 18/02/2022

28507 8ª - Pesca e Marisqueo 15/02/2022

28420 04/02/2022

28509 8ª - Pesca e Marisqueo 15/02/2022

28900 PL - PLENO 24/05/2022

29028 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 24/02/2022

29528 24/02/2022

29609 PL - PLENO 22/02/2022

29638 PL - PLENO 22/02/2022

29975 4ª - Educación e Cultura 11/03/2022

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que adecúe e afine os modelos de xestión das 
cotas para evitar que existan paralizacións provisionais de especies fundamentais cando non sexan rendibles 
economicamente segundo os datos de consumo e que prexudican gravemente a frota galega

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que defenda o sector do arrastre de fondo dos 
ataques que está a sufrir por parte da Comisión Europea

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para realizar unha análise da situación sociolaboral e 
económica da frota de arrastre de litoral que permita determinar de forma específica as necesidades de actuación 
neste ámbito da frota

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que defenda o sector do arrastre de fondo dos 
ataques que está a sufrir por parte da Comisión Europea

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para promover a elaboración dunha estratexia de 
fomento da construción con madeira

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da realización, diante da Unión Europea e da 
Organización Mundial do Comercio, dunha defensa do sector marítimo-pesqueiro e da cadea mar-industria

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno español para que concrete a planificación que ten prevista para a 
adecuación dos anchos de vía ferroviaria existentes no interior de Galicia

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno español en relación coa alta velocidade

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do conflito existente no servizo de 
Otorrinolaringoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da dotación orzamentaria para o centro 
Intecmar

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para continuar fomentando os plans para a 
incorporación dos mozos e mozas ás actividades agrogandeiras

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para aplicar un imposto do valor engadido 
superreducido aos produtos do mar

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que inicie o proceso de revisión dos coeficientes 
redutores dos traballadores e traballadoras do mar, adecuándoos ás circunstancias actuais da frota e da actividade 
marítimo-pesqueira, marisqueira e acuícola

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dar prioridade ao proceso de deseño da primeira 
fábrica de fibras téxtiles en España e reiterar ao Goberno de España a necesidade de establecer liñas de apoio no 
marco dos fondos europeos Next Generation

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que continúe afondando na promoción da 
calidade alimentaria galega

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que tome unha decisión para definir e determinar 
as cotas de comercialización do marraxo para 2022

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para emprender actuacións que permitan potenciar a 
innovación no medio rural de Galicia así como a transferencia de coñecemento

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que inicie o proceso de revisión dos coeficientes 
redutores dos traballadores e traballadoras do mar, adecuando os mesmos as circunstancias actuais da frota e da 
actividade marítimo-pesqueira, marisqueira e acuícola

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que restableza o réxime de excepcións vixente 
desde o ano 2015, que excluía da obriga de cotizar como autónomo a aquelas persoas que teñan ingresos como 
titulares de explotacións agrarias cando non superen determinados limiares de renda e rendemento económico

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para continuar desenvolvendo o Plan Emprega 
Xuventude

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para garantir a viabilidade das 
obras públicas ante a actual crise de prezos e desabastecemento de materiais, para garantir a execución de 
infraestruturas esenciais, protexer o emprego e evitar poñer en risco os fondos europeos destinados á recuperación 
económica

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno de España para que os fondos estatais 
que non puideron ser executados ao abeiro do 3º e 4º plans de rescate das persoastraballadoras autónomas, 
profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da covid-19 poidan ser destinados a un novo plan de 
apoio para o ano 2022

Sobre as actuacións que deben realizar o Parlamento de Galicia e o Goberno galego en relación coa investigación 
sobre abusos sexuais a menores na Igrexa católica e apoio ás vítimas

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da elaboración dun proxecto estratéxico para a 
recuperación e transformación económica para o sector cultural



29923 8ª - Pesca e Marisqueo 15/02/2022

30022 PL - PLENO 22/02/2022

30055 02/03/2022

30050 8ª - Pesca e Marisqueo 03/03/2022

30052 8ª - Pesca e Marisqueo 27/12/2022

30294 24/02/2022

30520 11/03/2022

30617 4ª - Educación e Cultura 11/03/2022

30781 8ª - Pesca e Marisqueo 15/03/2022

30748 PL - PLENO 08/03/2022

30850 PL - PLENO 22/03/2022

30815 02/03/2022

30843 PL - PLENO 08/03/2022

30889 09/06/2022

30969 PL - PLENO 04/04/2022

31144 4ª - Educación e Cultura 21/10/2022

31159 24/11/2022

31249 09/12/2022

31561 20/10/2022

31659 20/04/2022

31624 24/03/2022

31671 8ª - Pesca e Marisqueo 07/04/2022

32118 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 07/04/2022

32195 PL - PLENO 04/04/2022

Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno do Estado da comunicación dos cupos CITES para 2022 ao sector 
pesqueiro do marraxo

Sobre a reiteración pola Xunta de Galicia ante o Goberno de España da elaboración dun estudo que sirva de base 
para a elaboración dun plan estatal contra a exclusión financeira

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da ampliación da planta xudicial nos partidos 
de Riberia, Vilagarcía de Arousa, Carballo e Viveiro

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para que simplifique os 
procesos formativos e homologue as titulacións do sector pesqueiro

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que considere a opinión do sector marítimo 
pesqueiro no eido da eólica mariña

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto do prexuízo económico que están a 
ocasionar no Porto de Ferrol as restricións de circulación para certos transportes especiais no viaduto do Castro da 
A-6

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para poñer en marcha a marca Leite de pastoreo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para instar á Confederación Hidrográfica do Miño  
Sil á reposición do Acueduto do Pontillón sobre o río Caselas na parroquia de Caldelas no Concello de Tui

Sobre as actuacións que debbe levar a cabo a Xunta de Galicia para facilitar o acceso das mulleres aos órganos de 
dirección, representación e organización no sector da pesca

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para crear un observatorio de igualdade no sector 
pesqueiro

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para manter as medidas de apoio económico dirixidas 
ás persoas traballadoras autónomas

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto do reforzo do servizo público postal e da 
inclusión de Correos no reparto dos fondos para a recuperación, transformación e resilencia como resposta á crise 
sanitaria e econòmica provocada pola covid

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto dos programas de axudas á inclusión 
sociolaboral de mulleres en situación de vulnerabilidade e/ou en risco de exclusión social

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto dos investimentos para a implantación de 
sendas peonís e ciclistas na área metropolitana de Santiago

Sobre a extensión por parte da Xunta de Galicia do protocolo de xestión integral da demanda en equipo (XIDE) a 
todos os centros de atención primaria

Sobe as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que o Sistema Público Universitario implante 
titulacións con Mención Dual para mellorar os perfís profesionais

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da creación dun grupo operativo completo da 
policía da Unidade de Prevención e Reacción en Ourense

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre o apoio á tramitación e aprobación polo Congreso dos Deputados da Proposición de lei de bebés roubados no 
Estado español

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe levar a cabo do Goberno galego respecto da remisión ao Parlamento dunha relación 
dos contratos formalizados coas empresas do Grupo Eulen

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da exixencia de mellora no servizo á empresa 
subministradora de enerxía eléctrica na parroquia de Suevos, en Arteixo

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia no suposto de que a futura Lei de Vivenda estatal 
manteña a redacción orixinal, respecto da adopción das accións xurídicas pertinentes

Sobre a demanda da Xunta de Galicia á Dirección Xeral da Mariña Mercante respecto da posta en marcha dunha 
campaña de concienciación sobre os perigos da navegación e a súa prevención

Sobre as medidas que debe impulsar o Goberno galego en materia de acollemento de persoas refuxiadas en Galicia

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno do Estado da posta en marcha de determinadas medidas 
urxentes para minimizar as consecuencias socioeconómicas nas empresas e nos cidadáns da invasión de Ucraína e, 
ademais, a posta en marcha pola Xunta de Galicia de medidas propias no ámbito das súas competencias



32204 24/11/2022

32218 PL - PLENO 24/05/2022

32243 04/05/2022

32238 8ª - Pesca e Marisqueo 19/04/2022

32343 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 07/04/2022

32499 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 19/05/2022

32382 28/04/2022

32568 20/04/2022

32597 8ª - Pesca e Marisqueo 19/04/2022

32632 13/04/2022

32637 20/04/2022

32686 8ª - Pesca e Marisqueo 21/06/2022

32845 PL - PLENO 26/04/2022

33044 4ª - Educación e Cultura 10/06/2022

33035 08/07/2022

33034 08/06/2022

33038 04/05/2022

33117 4ª - Educación e Cultura 22/04/2022

33343 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 28/04/2022

33466 PL - PLENO 24/05/2022

33455 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 19/05/2022

33501 8ª - Pesca e Marisqueo 03/05/2022

33623 8ª - Pesca e Marisqueo 07/06/2022

33625 8ª - Pesca e Marisqueo 03/05/2022

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a postura do Parlamento de Galicia respecto da agresión de Rusia a Ucraína e as medidas que debe adoptar a 
Xunta de Galicia co fin de acoller persoas refuxiadas como consecuencia do conflito

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno do Estado respecto do prexuízo ao sector pesqueiro que suporía 
a implantación de instalacións eólicas mariñas

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

sobre o espírito inspirador da proposición de lei para a creación dun fondo de compensación para as vítimas do 
amianto no Congreso dos Deputados

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado respecto da corrección do proxecto de Real Decreto 
polo que se regula o exercicio da pesca das diferentes modalidades que faenan en augas dos caladoiros nacionais 
Cantábrico Noroeste, Golfo de Cádiz e Mediterráneo para incluír a diferenciación entre a arte das betas e a das 
volantillas

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno central de modificacións normativas, así como sobre a adopción 
de medidas propias, para facilitar a xubilación anticipada e parcial do persoal estatutario e funcionario dos servizos 
de saúde

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da cobertura de prazas de persoal sanitario 
no centro de saúde de Foz

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto dos problemas que se están a rexistrar no 
transporte público da comarca do Barbanza

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia repecto da Casa de Galicia de Montevideo

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do estado respecto da integración das escalas do Servizo de 
Gardacostas de Galicia no réxime especial dos traballadores do mar

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do impulso do plan estratéxico do sector 
agrario da comarca da Limia e solicitar do Goberno de España a axilización dos traḿites para proceder ás obras de 
modernización do regadío da Limia

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia e as que debe demandar do Goberno de España 
respecto da garantía da protección sanitaria dos socios e do patrimonio da Casa de Galicia de Montevideo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da aprobación da relación de postos de 
traballo de Portos de Galicia

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da inclusión na planificación de Rede 
Eléctrica de España para 2021-2026 da conexión de Vigo á rede de moi alta tensión e da construción dunha nova 
subestación no polígono de Balaidos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para poñer en marcha novas medidas para favorecer 
o acceso a formatos dixitais de obras en galego e fomentar a lectura dixital de calidade

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España de determinadas actuacións na planificación da rede 
eléctrica de España para 2021-2026

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do España para que asuma o compromiso de garantir a 
interconexión enerxética de todos os territorios

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en favor dun desenvolvemento eólico ordenado, 
compatible coa protección do medio ambiente e impulsor de riqueza e emprego

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para poñer en marcha unha campaña de animación ou 
consumo de cultura galega entre a infancia e a mocidade

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para incorporar a atención como pacientes do sistema 
sanitario público as persoas que sofren adicción ao xogo

Sobre o apoio ás medidas do Goberno de España respecto do endurecemento das sancións contra o réxime de Putin 
e a realización dun chamamento ao presidente ruso para que poña fin á guerra

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para se determinen os espazos para uso das 
asociación de pacientes no marco das obras do novo centro hospitalacio universitario da Coruña

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto das medidas a tomar para recuperar a 
produción marisqueira da ría de Ferrol

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da posta en marcha dunha operación de traballo 
subacuático que permita localizar e inspeccionar os restos do buque afundido Villa de Pitanxo

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que os buques que faenen en augas 
internacionais ou fóra da Zona Económica Exclusiva (ZEE) española poidan ser beneficiarios da rebaixa dos 20 
céntimos cando boten combustible en portos estranxeiros



33686 04/05/2022

33795 PL - PLENO 14/06/2022

33812 06/05/2022

33887 04/05/2022

33856 8ª - Pesca e Marisqueo 20/05/2022

34012 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 19/05/2022

34070 8ª - Pesca e Marisqueo 20/05/2022

34076 17/06/2022

34085 PL - PLENO 24/05/2022

34116 8ª - Pesca e Marisqueo 20/05/2022

34120 8ª - Pesca e Marisqueo 07/06/2022

34219 4ª - Educación e Cultura 13/05/2022

34203 17/06/2022

34225 PL - PLENO 14/06/2022

34379 27/05/2022

34381 03/06/2022

34377 27/05/2022

34479 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 10/11/2022

34528 PL - PLENO 12/07/2022

34713 21/06/2022

34690 06/07/2022

34879 8ª - Pesca e Marisqueo 21/06/2022

34990 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 07/07/2022

35252 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 16/06/2022

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno central para reclamar que o Ministerio de Xustiza axilice a 
tramitación da norma ministerial que permita a creación e efectiva entrada en funcionamento de novas unidades 
xudiciais en Galicia con cargo á programación 2022

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España a non aplicación dos criterios do Real Decreto-lei 
6/2022 para eliminar en determinados parques eólicos o procedemento de avaliación ambiental, o trámite de 
información pública e as peticións de informes sectoriais que permiten unha axeitada tramitación ambiental

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da clarificación de criterios para autorizar os 
cambios de uso das construcións tradicionais do litoral

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe leva a cabo a Xunta de Galicia para promover unha candidatura para albergar a futura 
sede da Axencia Estatal de Supervisión de Intelixencia Artificial

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado respecto da sede permanente do Instituto Español de 
Oceanografía en Vigo e a transferencia á Xunta de Galicia das competencias para a xestión dos centros do Instituto 
Español de Oceanografía en Galicia

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do tratamento e atención ás mulleres con 
endometriose no sistema público de saúde

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da localización en Galicia da sede central do 
Instituto Español de Oceanografía

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da prohibición da venda a perdas no sector 
lácteo

Sobre a asunción polo Parlamento de Galicia do Manifesto pola seguridade xurídica do planeamento territorial e 
urbanístico asinado por trece gobernos autonómicos no marco do Encontro Xacobeo 21-22 por un urbanismo 
responsable

Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para solicitar a apertura dunha mesa de diálogo para 
rematar coa situación e inseguridade xurídica á que o departamento de Costas do Estado somete á cadea mar-
industria de Galicia

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para acadar a colaboración dos concellos con Portos 
de Galicia no control da práctica da pesca recreativa nos peiraos dos seus municipios

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España da achega dunha porcentaxe significativa de 
investimentos públicos ao proxecto estratéxico para a recuperación e transformación económica Nova Economía da 
Lingua

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da implementación dunha liña de axudas 
directas ao sector agrario

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto de informar ao Parlamento sobre a creación 
da Comisión de avaliación e seguimento da Lei de recuperación de terra agraria de Galicia

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería do Medio Rural para impulsar as agrupacións forestais de 
xestión conxunta e a figura do silvicultor activo creadas ao abeiro da Lei 7/2012 de Montes de Galicia e da Lei 
11/2021 da recuperación da terra agraria de Galicia

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para poñer en marcha un programa de actualización e 
revitalización da rede de viveiros forestais e instalacións de produción de materiais forestais de reprodución

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para promover a través da Consellería de Medio Rural 
unha nova convocatoria de axudas para proxectos de cooperación entre grupos de desenvolvemento rural

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a comunicación das persoas xordas no 
acceso á sanidade pública

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dirixirse ao Parlamento Europeo, aos Grupos 
Parlamentarios nel presentes e á DG Mare para rexeitar as propostas que leven á minoración ou eliminación de 
emprego de artes de fondo

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar un plan de accesibilidade dos albergues 
de peregrinos públicos

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da tramitación dunha liña de axudas para a 
prevención de danos por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en mancomún

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto do establecemento de coeficientes redutores 
da idade de xubilación ao colectivo de mostradores que dependen da Consellería de Mar

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dotar a provincia de Ourense dunha unidade de 
ictus que funcione as 24 horas do día

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para solucionar o problema de recursos humanos na atención 
primaria garantindo a equidade territorial e fixando os criterios de colaboración cos concellos



35284 22/06/2022

35280 PL - PLENO 28/06/2022

35461 PL - PLENO 27/09/2022

35491 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 30/11/2022

35586 PL - PLENO 12/07/2022

35603 8ª - Pesca e Marisqueo 06/09/2022

35732 14/07/2022

35965 PL - PLENO 28/06/2022

35879 8ª - Pesca e Marisqueo 15/07/2022

36033 21/09/2022

36051 PL - PLENO 01/12/2022

36132 PL - PLENO 08/11/2022

36257 PL - PLENO 04/10/2022

36361 07/09/2022

36448 25/10/2022

36955 PL - PLENO 04/10/2022

37048 07/09/2022

37792 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 22/09/2022

37763 4ª - Educación e Cultura 16/09/2022

39048 PL - PLENO 18/10/2022

39204 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 13/10/2022

39291 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 22/09/2022

39622 PL - PLENO 27/09/2022

39651 PL - PLENO 13/09/2022

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre as actuación que debe realizar a Xunta de Galicia ante o goberno central para o abastecemento de auga da 
cidade de Vigo e o sur da provincia de Pontevedra

Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ante o goberno central para a rectificación no disposto na 
Lei de residuos estatal e amplie o prazo que teñen os concellos de mais de 5000 mil habitantes para implantar a 
recollida de biorresiduos, seguindo marca a UE

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a función pública dos activos 
inmobiliarios de uso residencial en mans da SAREB

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para facer públicas as listas de espera do Servizo 
Galego de Saúde

Sobre a demanda da Xunta ao Goberno de España para que teña en conta as peculiaridades que ten Galicia no 
deseño do novo mapa concesional das liñas de transporte por estrada da súa competencia

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para remitir aos parlamentarios galegos do Senado, 
Congreso e Eurocámara o ditame do Consello Galego de Pesca sobre a revisión da política pesqueira común, para 
que adopten as actuacións oportunas na defensa dos intereses do sector marítimo-pesqueiro galego

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre o rexeitamento por parte do Parlamento de Galicia á conduta do alcalde de Pol contra un afeccionado dun 
equipo de Portomarín durante un partido de fútbol o día 8 de maio de 2022

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España de medidas para solucionar o problema xerado polo 
colapso e peche da circulación do viaduto do Castro, na Autovía do Noroeste e garantir a seguridade e 
funcionalidade desa infraestrutura viaria

Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España do inicio de actuacións conducentes ao aumento da 
cota española de abadexo na zona VIIIc

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno do Estado en relación co Real decreto 
933/2021, polo que se establecen as obrigas de rexistro documental e información das persoas físicas ou xurídicas 
que exercen actividades de hospedaxe e alugueiro de vehículos de motor

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa tramitación de proxectos eólicos tanto súa 
competencia como de tramitación ministerial

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de dotación de recursos e atención 
pediátrica

Sobre a solicitude que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España dun PERTE singular para destinar os 
fondos necesarios que permitan dar viabilidade aos proxectos industriais priorizados pola Comunidade Autónoma

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en materia de enerxia hidroelectrica

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para dotar O Courel dos servizos de telefonía e internet 
con calidade e a un custo asumible

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para facer efectiva a asistencia sanitaria para persoas 
con enfermidades raras, pendentes de diagnóstico ou confirmación do mesmo, así como actualizar os criterios e 
importes na Orde do 30 de marzo de 2001 pola que se regulan de prestacións por desprazamento

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para o aumento do investimento público en investigación, a 
toma de medidas para a consolidación dunha carreira pública estable e previsible para o persoal técnico e 
investigador, así como a garantía do cambio xeracional e a atracción e retención de talento en igualdade

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da creación de oportunidades para a 
mocidade e seguir apostando por programas pioneiros como o Xuventude Mentoring

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para impulsar a elaboración dunha guía ou de material que 
axude os centros educativos a dotarse de instrumentos e mecanismos de actuación para a prevención e o tratamento 
das situacións de acoso escolar baseadas en actuacións racistas e/ou xenófobas

Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno de España para o cumprimento do 
cofinanciamento do 50% da Lei de dependencia para que a participación da Xunta de Galicia e do Goberno sexa 
equitativa

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para seguir impulsando os distintos programas de 
apoio ao acollemento familiar e ampliar o investimento destinado a este ámbito

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para publicar un informe no que se especifiquen os 
datos de falecementos por Covid-19 ou sintomatoloxía compatible desglosado por cada centro de atención 
residencial en Galicia

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa prevención e extinción de incendios 
forestais

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno de España para garantir a viabilidade e 
competitividade da industria electrointensiva



39655 11/10/2022

39666 15/09/2022

39772 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 22/09/2022

39770 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 13/10/2022

39667 PL - PLENO 13/09/2022

39764 4ª - Educación e Cultura 30/09/2022

39782 PL - PLENO 20/12/2022

39774 PL - PLENO 27/09/2022

39870 29/12/2022

39852 06/10/2022

39888 20/10/2022

39890 06/10/2022

39925 8ª - Pesca e Marisqueo 13/12/2022

40425 23/09/2022

40441 8ª - Pesca e Marisqueo 15/11/2022

40429 23/09/2022

40444 29/09/2022

40508 23/09/2022

40597 11/10/2022

40794 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 22/09/2022

40960 07/10/2022

41188 11/10/2022

41040 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 13/10/2022

41560 PL - PLENO 18/10/2022

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para reforzar a resiliencia 
enerxética de España, en sintonía coas directrices europeas

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta ante o Goberno de España en relación coa eurorrexión Galicia-Norte 
de Portugal

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para axilizar a xestión das citas para a renovación de receitas 
nos servizos de atención primaria mediante a habilitación do persoal farmacéutico

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir a participación de representantes de atención 
primaria nas comisións e comités clínicos das áreas sanitarias

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central en relación coa situación que está a 
atravesar a atención primaria no sistema sanitario

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para acadar un Proxecto 
estratéxico para a recuperación e transformación económica no ámbito da cultura

Sobre as medidas que debe desenvolver a Xunta de Galicia para a prevención do cancro de pulmón

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para axilizar e complementar a atención primaria co 
desenvolvemento das competencias do persoal de enfermaría

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia co fin de acadar unha óptima coordinación na 
mobilización dos recursos de emerxencia

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno central para facilitar a obtención de certificados 
de titularidade das contas, saldos e posicións bancarias dunha persoa falecida, coas cautelas que exixa a lexislación 
vixente; en especial, en materia de protección de datos

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia, a través da Fegamp, para mellorar a coordinación das 
policías locais

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre a colaboración e cooperación que debe manter a Xunta de Galicia coas asociacións que tratan os problemas 
de adicción ao xogo apoiando a realización de actividades e campañas informativas

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para demandar ao goberno de España a que reactive o 
sistema de información pública relativo aos datos de prezos do Observatorio de Precios de los Alimentos adscrito ao 
Ministerio de agricultura, Pesca e Alimentación

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre o impulso que debe levar a cabo a Xunta de Galicia da calidade diferenciada dos produtos alimenticios a 
través do fomento da inscrición de máis produtores aos distintos selos de certificación

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno de España para que se inclúa a cadea 
mar-industria nas axudas do PERTE agroalimentario

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para mellorar a base territorial das explotacións agrícolas, 
gandeiras e forestais da nosa comunidade coa garantía da protección dos valores naturais patrimoniais e 
paisaxísticos

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para instar as deputacións provinciais da Coruña e de Lugo 
co fin de que, no exercicio das súas competencias legalmente atribuídas, renoven o convenio para dar continuidade 
aos seus correspondentes grupos de emerxencia supramunicipais, coa garantía do servizo aos veciños

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno do Estado para que se inclúan as 
explotacións extensivas de ceba tradicional nas axudas establecidas no Real decreto 428/2022, do 7 de xuño, que 
desenvolve o Plan nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra de Ucraína

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que a empresa Carrís Hoteles recupere a súa 
actividade no centro Carrís Almirante de Ferrol

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto do servizo de ambulancias na área sanitaria 
Pontevedra-O Salnés

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a elaboración do Plan de Acción Anual das 
Actuacións en Materia de Recuperación Agraria regulado na Lei de recuperación da terra agraria de Galicia

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento do Decreto 12/2017, sobre 
o uso das vivendas de uso turístico

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para abrir o centro de saúde de Parga en Guitiriz

Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España en relación coa información e o 
seguimento da situación do viaduto do Castro, na autovía A-6



41603 PL - PLENO 04/10/2022

41720 PL - PLENO 04/10/2022

41735 PL - PLENO 18/10/2022

42079 PL - PLENO 22/11/2022

42076 20/10/2022

42073 4ª - Educación e Cultura 21/10/2022

42168 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 10/11/2022

42462 PL - PLENO 08/11/2022

42435 11/11/2022

42595 16/11/2022

42637 PL - PLENO 22/11/2022

42763 PL - PLENO 08/11/2022

42805 4ª - Educación e Cultura 18/11/2022

42900 4ª - Educación e Cultura 18/11/2022

42928 PL - PLENO 08/11/2022

42944 8ª - Pesca e Marisqueo 29/11/2022

42999 4ª - Educación e Cultura 04/11/2022

43056 8ª - Pesca e Marisqueo 29/11/2022

43422 PL - PLENO 22/11/2022

43415 8ª - Pesca e Marisqueo 13/12/2022

43491 25/11/2022

43492 4ª - Educación e Cultura 16/12/2022

43495 PL - PLENO 01/12/2022

43591 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 30/11/2022

Sobre a manifestación do apoio á tramitación da Proposición de lei orgánica pola que se modifica a Lei orgánica 
10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, para prohibir o proxenetismo en todas as súas formas

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno central da incorporación á súa axenda de 
determinadas cuestións a tratar co Goberno alemán na Coruña e no programa de traballo para a Presidencia 
española do Consello da Unión Europea de 2023 de determinados elementos de especial interese para Galicia

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para demandar do Parlamento Europeo o 
rexeitamento da inclusión da quenlla na Convención sobre o comercio internacional de especies ameazadas de 
fauna e flora silvestres

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para manter viva a memoria das 
vítimas do terrorismo de ETA

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno central para a habilitación dun carril bus temporal 
á altura de Sol y Mar, no concello de Oleiros

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación cos sambenitos que posúe a catedral de Tui

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar a tención sanitaria no concello de Bueu

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España dunha ampliación dos prazos 
sinalados na Real Decreto-lei 23/2020 para facilitar o desenvolvemento dos proxectos eólicos viables

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno central en relación coa declaración de servizos 
ferroviarios de proximidade das liñas A Coruña-Ferrol, A Coruña Santiago de Compostela e Vigo-Pontevedra-
Vilagarcía de Arousa-Santiago de Compostela

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para establecer un canal de 
información permanente sobre a situación da central térmica das Pontes

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ante a Unión Europea e o Goberno do Estado en relación coa 
posta en marcha de medidas que compensen as consecuencias socioeconómicas derivadas prohibición da pesca de 
artes de fondo en 87 caladoiros do Atlántico nororiental

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto da modernización dos treitos 
ferroviarios Vigo-O Porriño e O Porriño-fronteira portuguesa

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Ministerio de Educación e Formación Profesional para 
garantir o acceso á universidade en igualdade de condicións para a totalidade do territorio de España

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dar a coñecer a asociación Ponte...nas Ondas!

Sobre as actuacións que debe levar a cabo da Xunta de Galicia para lograr un prezo da enerxía competitivo para a 
planta de Alcoa en San Cibrao

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o nivel de produción de mexillón e percebe

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para conmemorar o centenario do pasamento de 
Manuel Murguía

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia ante o Goberno de España en relación coa Mesa da 
Ciencia Pesqueira de Vigo e co Instituto Español de Oceanografía

Sobre o apoio do Parlamento de Galicia á conmemoración do Día internacional da eliminación da violencia contra a 
muller e as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ou solicitar do Goberno de España nesta materia

Sobre a reiteración do acordo da Comisión 8ª do 7 de xuño de 2022, sobre a demanda que debe realizar a Xunta de 
Galicia ao Goberno de España para poñer en marcha unha operación de traballo subacuático que permita localizar o 
pecio do buque Villa de Pitanxo

2ª - Ordenación Territorial Obras 
Públicas Medio Ambiente e Servizos

Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia á Dirección Xeral da Costa e o Mar e ao Ministerio para a 
Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico para que autoricen o proxecto de renovación da rede de colectores de 
augas residuais entre Vilanova de Arousa e a estación depuradora de augas residuais de Tragove

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para coordinar unha programación ao redor da figura 
de Carlos Oroza no ano do centenario do seu nacemento

Sobre a ratificación por parte do Parlamento de Galicia do seu compromiso contra a violencia machista e en defensa 
dos dereitos das mulleres e o apoio ao proceso de renovación e actualización do Pacto de Estado contra a Violencia 
de Xénero

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cubrir as baixas das e dos profesionais sanitarios 
no Centro de Saúde de Caldas de Reis



43708 PL - PLENO 20/12/2022

43640 29/12/2022

43728 PL - PLENO 01/12/2022

43810 29/11/2022

43802 4ª - Educación e Cultura 23/12/2022

43875 16/12/2022

44025 PL - PLENO 20/12/2022

44046 16/12/2022

44083 PL - PLENO 20/12/2022

44080 14/12/2022

44140 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 22/12/2022

44162 22/12/2022

44175 4ª - Educación e Cultura 16/12/2022

44783 5ª - Sanidade Política Social e Emprego 22/12/2022

44853 22/12/2022

MOCIÓNS APROBADAS NO PARLAMENTO XI LEXISLATURA

Nº Rexistro Interpelación Data sesión Resumo

4158 2246 10/11/2020

4110 1686 10/11/2020

4148 2817 10/11/2020

5339 3652 24/11/2020

11850 7604 09/03/2021

11854 9630 09/03/2021

12706 9732 23/03/2021

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para garantir a execución do concerto social a través 
da Consellería de Política Social

1ª - Institucional de Administración Xeral 
Xustiza e Interior

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para facilitar ao Parlamento de Galicia unha relación 
das axudas, ingresos e garantías obtidos polo xornal El Correo Gallego entre os anos 2009 e 2022

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España para que non se leve a cabo ningunha 
modificación do Código penal que supoña derrogar o delito de sedición

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para axilizar a tramitación do decreto que regulará a 
carreira investigadora na Administración

Sobre as actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dispoñer dun fondo de gravacións tradicionais 
galegas de música de Nadal e poñelo a disposición pública para o seu uso e divulgación

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar determinadas medidas a prol da 
planificación, seguimento e control da produción do castiñeiro no período 2023-2024

Sobre a demanda que debe facer a Xunta de Galicia ao Goberno central respecto da suba das peaxes da AP9 e da 
AP53

7ª - Agricultura Alimentación Gandaría e 
Montes

Sobre as medidas a prol do sector agrario e concretamente do sector vitivinícola que debe levar a cabo a Xunta de 
Galicia

Sobre as actuacións que debe demandar a Xunta de Galicia ao Goberno de España en materia de planificación de 
Rede Eléctrica

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para promover, en liña coa Alianza Europea por un 
Hidróxeno Limpo, unha alianza estratéxica para impulsar toda a cadea de valor da industria galega respecto do 
hidróxeno renovable

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en materia de saúde cardiovascular

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para manter o seu apoio á plataforma experimental de 
eólica mariña prevista a 10 km do porto exterior da Coruña e reclamar ao Goberno de España a axilización da 
aprobación dos plans de ordenación do espazo marítimo

Sobre a solicitude que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España de inicio dun proceso de diálogo coas 
comunidades autónomas para garantir os dereitos dos bolseiros nas prácticas académicas

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para incluír a Síndrome Coronaria Aguda na axenda 
de prioridades sanitarias

6ª - Industria Enerxía Comercio e 
Turismo

Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno do Estado respecto do concurso de transición 
xusta para a adxudicación do nó de transición da central térmica ENDESA no Concello das Pontes

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central 
en relación coa distribución das transferencias non finalistas aos concellos e as necesidades derivadas da crise da 
covid-19

Sobre a política do goberno galego en relación coa garantía da asistencia sanitaria á cidadanía

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa formación e contratación de persoal 
para o sistema sanitario público de Galicia

Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto da covid-19 nos empresarios autónomos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos efectos da pandemia da covid-19 nas 
mulleres galegas

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa obtención de novas oportunidades de 
explotación enerxética en Galicia

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de saúde mental



16668 15700 08/06/2021

25518 24211 09/12/2021

26585 24985 25/01/2022

30452 28362 22/02/2022

31274 1325 08/03/2022

32129 30681 22/03/2022

33475 32289 26/04/2022

35353 34252 14/06/2022

36170 35222 28/06/2022

36638 35511 12/07/2022

42077 40146 04/10/2022

44785 43584 20/12/2022

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa participación equilibrada de homes e 
mulleres nos órganos da Administración e nos consellos de administración de sociedades

Sobre a situación económica do sector lácteo

Sobre a política da Xunta de Galicia respecto dos conflitos entre bateeiros e percebeiros

Sobre a política do Goberno galego respecto da execución dos fondos de achega estatal do IV Plan de rescate

Sobre a política da Xunta de Galicia do uso problemático da internet e das redes sociais por menores e adolescentes

Sobre o Plan galego de conciliación e corresponsabilidade

Sobre a situación do sector pesqueiro

Sobre a loita contra a endometriose

Sobre a política do Goberno galego en materia de atención primaria

Sobre os servizos de medicina interna (Moción a consecuencia da Interpelación doc. núm. 35511, publicada no 
BOPG núm. 328 do 8 de xuño de 2022, e debatida na sesión plenaria dos días 28 e 29 de xuño de 2022)

Sobre as políticas de prevención de incendios do Goberno galego

Sobre a atención pediátrica na área sanitaria de Vigo


