
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do establecido no artigo 157 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

escrita. 

 

O pasado 24 de xuño de 2017, un interno do Centro Penitenciario de Lugo- 

Monterroso faleceu, presumiblemente, a causa de sobredose de drogas e, outra 

persoa, foi atopada polos funcionarios en estado de coma pola mesma causa. 

 

Esta situación non é nova, xa que, dende o ano 2006, practicamente falece unha 

persoa ao ano por esta circunstancia. 

 

Segundo datos do propio Ministerio do Interior, en Monterroso producíronse as 

seguintes mortes por sobredose de drogas, VIH e suicidios dende o ano 2006: 

2006: 1 morte por drogas; 2007: unha morte por VIH; 2008: unha morte por 

drogas; 2009: 1 suicidio; 2010: 2 mortes por VIH; 2012; 2 mortes por drogas; 

2013: 1 morte por VIH; 2014; 1 morte por drogas.  

 

En 2006, unha carta dun preso de Monterroso á CNT denunciou a existencia de 

tráfico de drogas no penal: "Es importante remarcar el trapicheo de droga dentro 

del penal, desde las pastillas que dan en la enfermería y la metadona hasta el 

hachís, cocaína y heroína, lo cual provoca muchas peleas entre internos por 

deudas de la misma, ya que el consumidor en ocasiones no puede pagar.” 

 

Persoas que estiveron presas en Monterroso, trasladáronnos a En Marea que esta 

mesma circunstancia se produce actualmente. 



 

 

 

 

 

O Parlamento de Galicia acordou por unanimidade, na sesión plenaria do 5 de 

maio de 2015, a reclamación ao Estado das competencias de Sanidade 

penitenciaria, co seguinte acordo: 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a: 

 

1. Solicitar do Goberno do Estado o traspaso das competencias en materia de 

saúde penitenciaria á Xunta de Galicia para a súa asunción polo SERGAS, de 

conformidade co establecido na disposición adicional sexta da Lei de cohesión 

do Sistema Nacional de Saúde 2003. 

 

2. Esta transferencia debe estar acompañada dos medios económicos e materiais 

necesarios e atender a suficiencia dinámica para a prestación do correspondente 

servizo. 

 

3. Incluír, de forma inmediata, a poboación reclusa no Plan estratéxico para a 

abordaxe da Hepatite C e que esas persoas sexan tratadas cos mesmos criterios 

e prontitude que o resto. 

 

A Sanidade Penitenciaria, no Estado español non está, actualmente, integrada nos 

sistemas de saúde das Comunidades Autónomas.  

 

Polo exposto, o grupo parlamentar de En Marea presenta as seguintes preguntas 

para a súa resposta escrita: 

 

1.- Dirixiuse a Xunta ao Goberno central para reclamar o traspaso das 

competencias en materia de saúde penitenciaria? 

 



 

 

 

 

2.- Vai a Xunta de Galicia esixir explicacións ao Ministerio do Interior pola 

existencia de tráfico de drogas no cárcere de Monterroso? 

 

3.- Vai a Xunta reclamar unha investigación sobre as condicións sociosanitarias 

das persoas internas do cárcere de Monterroso? 

 

4.-Vai a Xunta reclamar á Secretaría Xeral de  Institucións Penitenciarias, 

dependente do Ministerio do Interior, que abra  unha investigación polas mortes 

por sobredose de drogas no cárcere de Monterroso? 

 

5.- Ten previsto a Xunta esixir a mellora das instalacións do cárcere de 

Monterroso? En que data vai tramitar esa solicitude? E canto orzamento cre que 

se debe dedicar á mesma? 

 

 Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2017. 

 

 

   Asdo.: Paula Vázquez Verao 

    Luís Villares Naveira 

    Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 
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