
X lexislatura. Número 1 1 9. 29 de maio de 2017 BOLETIN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

da lnterpelación no 2459, publicada no BOPG n" 36, do 28.12.2016, e debatida na sesión plenaria
do 09.05.2017).
BOPG n" 1 15, do 18.05.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por32votos a favor,40 votos en contra e ningunha abstención.

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.4. Proposicións tram ¡tadas

Aprobación sen modificacións

- 1245 (1 O/PN P-0001 1 1 )

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso, e catro deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da mellora e clarificación da regulación
da publicidade sanitaria, no relativo a centros, establecementos, bens e servizos para evitar anun-
cios enganosos.
BOPG no 18, do 23j1.2016

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 40 votos a favor, ningún voto en
contra e 32 abstencións,

O texto aprobado é o seguinte:

<O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que mellore
e clarifique a regulación da publicidade sanitaria no relativo a centros, establecementos, bens e
servizos, para evitar anuncios enganosos, limitando especialmente todo aquilo que poida constituír
un risco para a saúde, e contando para iso cos colexios profesionais.>

- 5s77 (1 0/PNP-000473)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Antón Vilasánchez, María Ángeles, e oito deputados/as máis
Sobre o mantemento e promoción pola Xunta de Galicia das axudas na Área de Rehabilitación In-
tegral dos Camiños de Santiago, como minimo, ata o ano 2020,
BOPG no 75, do 01.03.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 40 votos a favor, ningún voto en
contra e 32 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

<O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a manter e promover as axudas na Área de Re-

habilitación dos Camiños de Santiago nos próximos anos, como mínimo ata o ano 2020,>
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1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.f . Proposicións non de leien pleno
1.3.6.1.4. Proposicións tram¡tadas

Aprobación sen modificacións

| 124s (10/PNP-000f 11)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso, e catro deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da mellora e clarificación da regulación
da publicidade sanitaria, no relativo a centros, establecementos, bens e servizos para evitar anun-
cios enganosos 3166s

4 s577 (f0IPNP-00O473)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles, e oito deputados/as máis
Sobre o mantemento e promoción pola Xunta de Galicia das axudas na Área de Rehabilitación ln-
tegral dos Camiños de Santiago, como mínimo, ata o ano 2020 31665

Aprobación con modificacións

| 8s71 (10/PNP-000803)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel, e dous deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central, así como a actuación
que debe levar a cabo en relación coa situación política e social que se está a vivir en Venezuela, e,
nomeadamente, a das persoas galegas emigrantes nese país 31666

Rexeitamento da iniciativa

| 807s (10/PNP-00O746)
Grupo Parlamentario de En Marea
CasalVidal, Francisco
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas prácticas comerciais
que están a levar a cabo as compañías distribuidoras de electricidade para contratar ou trasladar
os seus clientes ao mercado libre da enerxía eléctrica 31667

| 8rs7 (10/PNP-00o7s41
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre o traslado pola de Xunta de Galicia ao Congreso dos Deputados da solicitude de constituc¡ón
dunha comisión parlamentaria de investigación sobre as causas do accidente ferroviario acontecido
en Angrois-Santiago o 24 de xullo de 2013, así como sobre as condicións de seguridade na rede fe-
rroviaria de alta velocidade 31667
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Datos do Expediente
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Extracto do Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da mellora e

Expediente clarificación da regulación da publicidade sanitaria, no relativo a centros,
establecementos, bens e servizos para evitat anuncios enganosos
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Rexistro de 10001245
Entrada
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Organos
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Arquivo Audiovisual do Expediente
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PARLATENTO DE €ALICIA
REX¡STRO XERAL EilTRADA
Dlta rrento: l6ll'-l20Lló L7¡39
No Rexistro: 1245
D¡ü¡ dvb: t6lrU2O¡6 t7:3!t:02.618GRUPO PARLAMENTARIO

POPULAR DE GALICIA

A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Aurelio Núñez Centeno, Encarnación Amigo Díaz,
Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez e Miguel Tellado
Filgueira, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Pleno.

Exposición de motivos

Eisten normas especiais que regulan as condicións e as limitacións ou prohibicións

concretas para a súa publicidade, promoción, distribución e venta dos medicamentos.

Non obstante, hai tamén no mercado e son obxecto de publicidade e promoción

comercial unha serie de produtos, materiais, sustancias, franquicias, establecementos

ou métodos que se anuncian ou presentan como útiles para o diagnóstico, prevención

ou tratamento de enfermidades ,ou modificación do estado físico e psicolóxico, sen que

se axusten ás normas especiais anteriormente citadas, nin tampouco cumpran, en

ocasións, as esixencias de veracidade, claridade e información sobre o seu contido,
composición, natureza ou efectos, podendo incluso supoñer nalgúns casos unha
presunta fraude para os consumidores e usuarios.

Hai agora vinte anos que se publicou o Real Decreto 1907119g6, do 2 de agosto, sobre
publicidade e promoción comercial de produtos, actiüdades ou servizos con pretendida

finalidade sanitaria. O seu obxecto era regular estas situacións. Non obstante, a

Pazo do Parlamento - Rúa do Hórreo, 63
'15701 Santiago de Compostela
T. 981 551 510 F. 981 55'.t 422
gp-pp@parlamentodegalicia.es
www.ppdegalicia.com
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PAru.ATEilTO DE GALICIA
REX¡STRO XER'IL ENTRADA
Data rrento¡ 16 | lt I 2Ot.6 tlz39
ilo Rexistro: 1245
D.t¡ qvlo: t6/lU20l6 t7:39:02-6f8

GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR DE GALICIA

regulación específica relat¡va á publicidade de centros, establecementos e servizos
sanitarios aínda precisa desenvolvemento, e tamén procede delimitar de xeito claro as

competencias do Goberno central e as comunidades Autónomas.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte
proposición non de lei en Pleno:

"O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España
para que mellore e clarifique a regulación da publicidade sanitaria no relativo a centros,

establecementos, bens e servizos, para evitar anuncios enganosos, limitando

especialmente todo aquilo que poda constituír un risco para a saúde, e contando para

elo cos colexios profesionais",

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2016

Asinado dixitalmente por:

Pedro Puy Fraga na data L6ll.LlzOLG IT=37=34

Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data L6lLLl2OL6 L7=37=43

María Encarnación Amigo Díaz na data 16/1Ll2OL6 L7=37l.5O

Ma¡ta Rodriguez Arias na data LGILLI?OLG L7=37=56

MaÉa María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data L6lLL12016 17:38:O6

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data L6ILLI}OLG L7=38=L7

Pazo do Parlamento - Rúa do Hórreo, 63
157O1 Santiago de Compostela
T. 981 551 sto F. 98] 551422
gp-pp@parlamentodegalicia.es
www.ppdegalicia.com



1\\ll/7-
t^ntaIEno

OE GAUCU

Itt

PARLAI,I ENTO DE GAIJCIA
REX¡STRO XERAL EI{TRADA
Data asento: 22lOSl20t7 t7tt9
No Rexistro: 9414
D.l| svb: zUOslZOt7 l7:19:54-655

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Grupo Parlamentario

A M esa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoze ao abeiro do
disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara. presenta ante esa
Mesa a seguinte emenda á Proposición non de lei en pleno do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, sobre a demanda polo Goberno galego
ao Goberno central da mellora e clarificación da regulación da publicidade
sanitaria, no relativo a centros, establecementos, bens e servizos para evitar
anuncios enganosos (10/PNP-000111, doc. núm. 1245).

Emenda de adición

Débese engadir un novo parágtafo na parte resolutiva da proposición non
de lei que quedaráredactado co seguinte contido:

"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que, a través do Instituto
Galego de Consumo e Competencia, garanta os dereitos cidadáns en termos
de consumo de publicidade sobre centros, bens, establecementos e servizos
sanitarios, desenvolvendo as accións de control e difusión que sexan
precisas, e dotando orzamentariamente ao ente na medida necesaria para
desenvolver ese labor."

Pazo do Parlamento.Z2 de maio de2017

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Julio Torrado Quintela na data 22lOSl2OL7 L7=1,7t58

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 221O5/2OL7 L7=l.8=O4

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 ' 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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PARLAI.IEIITO DE €ALIC¡A
REXISTRO XERAL ENTRADA
DatE rsento¡ 22lOSl2OL7 17t22
No Rexisttor 94L7
D¡b ovlo: zzoslzolT t7t22ts2.470

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galizal

Rúa do Hór@, s/L Tel 0034 98 I 551 545
Fd.0034 981 551 420. Fdprema:0034 981 551 421

gp.bng@pulamentodegalicia gal
15702 Sutiago de Coqrost€la
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Á U esa do Parlamento

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

deputada M ontserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presenta a seguinte emenda á Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, doc.

n'úm. 1245, [10/PNP-000111], do Grupo Parlamentar Popular, sobre a demanda polo

Goberno galego ao Goberno central da mellora e clarificación da regulación da

publicidade sanitaria, no relativo a centros, establecementos, bens e servizos paru evitar

anuncios enganosos, incluída na orde do día da sesión plenaria que se vai celebrar o

vindeiro 23 de maio de2017.

Emenda de substitución :

Proponse substituÍr a parte reso lutiva polo seguinte texto :

"O Parlamento galego insta á Xunta de Galizaa:

-Que mellore e clarifique a regulación da publicidade sanitaria no relativo a

centros, establecementos, bens e servizos, para evilar anuncios enganosos, limitando

especialmente todo aquilo que poida constituír un risco para a saúde, e contando para

elo cos colexios profesionais, dacordo co que establece o artigo 27 do Estatuto que di

que lle corresponde á Comrxridade Autónoma galega a competencia exclusiva da

publicidade.

-Que realice todas as actuacións precisas pam evltar o intrusismo laboral

profesións que, directa ou indirectamente, poidan ter consecuencias para a saúde,

especial:

en

en
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Parlamento de Galizal

Rú¿ do Hór@, s/[ Tel 0034 981 551 545
Fu, 0034 981 551 420. Füpreúa:0034 981 551 421

gp-btrg@pul¿medodegalieia gal
15702 Setiago de CoEpostela
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o Realizar as labores de revisión e inspeccióLpan detectar o exercicio de

servizos sanitarios sen a existencia da debida habilitación e capacitación

pro fesional mediante a titulac ión correspondente.

o Non respaldar economicamente ningunha actividade que non conte con

estes requisitos.

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a dirixirse ao Goberno español

para que, nas normas ditadas polo Estado, mellore e clarifique a regulación da

pub lic idade sanitaria. "

Santiago de Compostela,22 de maio de2017.

Asdo.: Montserrat Prado Cores

Deputada do G.P. do BNG

Ana Pontón M ondelo

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado cores na data 22losl2oL7 l-7l,22l.34

Ana Pontón Mondelo na data 22lO5l2OL7 t7t22=39
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A MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En M area, por iniciativa das súas deputadas Carmen
Santos Queiruga e Eva Solla Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 161.2

do Regulamento da cámara, presentan a seguinte EM ENDA á proposición non
de lei, doc. núm. 1245, do Grupo parlamentario popular, sobre a demanda polo
Goberno galego ao Goberno central da mellora e clarificación da regulación de

publicidade sanitaria, no relativo a centros, establecementos, bens e servizos para

evitar anuncios enganosos, euo será debatida na sesión plenaria do día 23 de

maio de 2017 (10/PNP-000111).

EMENDA DE MODIFICACIÓN

Débese substituÍr o texto daparte resolutiva polo seguinte:

"o Parlamento galego insta á Xunta de Galicia e ao Goberno central a que, no

ámbito das súas competencias, procedan a clarificar e mellorar a regulación da

publicidade sanitaria, contando cos colexios profesionais, sindicatos e colectivos

de persoas afectadas".

Santiago de Compostela,22 de maio de20l7.

Asdo.: Carmen Santos Queiruga,

Voceira s. do G.P. de En Marea

Asdo.: Eva Solla Fernández

Deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

carmen santos eueiruga na data 22losl2oL7 L7=33¿o7

Eva Solfa Fernández na data 22|OS|ZOLT t7=33=L4


