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Carmen Iglesias Sueiro, deputada e voceira do Grupo Mixto, ao abeiro do 

disposto no Regulamento do Parlamento de Galicia, formula a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª de Educación e Cultura. 

 

Por R.D. 448/2009 do 23 de decembro, a Xunta de Galicia aceptaba a cesión 

do Estado, a título gratuíto, do castelo e recinto amurallado de Monterrei para 

centro de divulgación, innovación e promoción da moda, o viño e as augas 

medicinais da comarca, restauración e musealización dos edificios e arquivo 

das tradicións da fronteira e pobos próximos. 

O artigo 1ª de dito Real Decreto aceptaba a cesión nos termos establecidos. 

Sen embargo o 9 de maio de 2014 o Concello de Monterrei acorda outorgar 

licenza para a rehabilitación da Fortaleza de Monterrei como Parador Nacional. 

A primeira cuestión que xorde é o uso hoteleiro que se lle pretende dar a este 

conxunto patrimonial cando a cesión se fixo cun uso tan taxado dos mesmos. 

Tamén chama a atención a conveniencia de facelo tendo en conta que a carón 

existe xa un Parador Nacional o cal permanece pechado longas tempadas, en 

concreto esta tempada de 11/11/2013 hasta 23/02/2014 (ambas datas 

incluídas). 

 

É por elo que se fan as seguintes preguntas orais en Comisión: 

- Que avaliación fai a Consellería de Cultura da utilización do Castelo de 

Monterrei para uso hoteleiro? 

- Modificouse o uso taxado coa que se produciu a cesión do castelo e 

recinto amurallado de Monterrei? En qué procedemento? 

- Qué medidas vai tomar a Consellería de Cultura para cumprir co R.D. de 

aceptación da cesión do castelo e recinto -en caso de non ter sido 
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modificado-  que establece un uso museístico dos edificios e de arquivo 

das tradicións da fronteira e pobos próximos, e como vai ser posible 

compatibilizalos co uso hoteleiro para o que se lle deu licenza en base á 

solicitude feita pola Axencia de Turismo de Galicia? 

- Ten algún proxecto a Consellería de Cultura para o conxunto do castelo 

e recinto amurallado de Monterrei? 

 

Pazo do Parlamento, venres, 06 de xuño de 2014 

Asdo.: Carmen Iglesias Sueiro 
Voceira e Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 

Carmen Iglesias Sueiro na data 06/06/2014 15:00:26 
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